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LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2015.gada 20.augustā                                                                              57 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.45 

Sēdi atklāj plkst. 13.45 

 

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    

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Gaidis Bože 
  

Nepiedalās deputāti:   Aivars Čaklis 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Andis Zariņš 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu. 

2. Par uzsāktajā no jauna administratīvajā procesā lēmuma par administratīvās lietas par 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1 

pantā noteiktā 

pabalsta piešķiršanu Agrim Grīnbergam izbeigšanu pieņemšanu. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

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

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

Apstiprināt šādu 2015.gada 20.augusta domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu. 

2. Par uzsāktajā no jauna administratīvajā procesā lēmuma par administratīvās lietas par 

Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1 

pantā noteiktā 

pabalsta piešķiršanu Agrim Grīnbergam izbeigšanu pieņemšanu. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

1.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI“ PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai novada pašvaldības administratīvajā teritorijā īstenotu siltumapgādes projektus (katlumājas 

būvniecība un siltumtrases rekonstrukcija un būvniecība Ugāles pagastā) kā rezultātā tiktu uzlabota 

siltumapgāde Ugāles pagastā un samazināti siltuma zudumi, un pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām„ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 1.punktu un otro 

daļu, 48.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, Komerclikuma 151.-154., 196., 198. un 201.pantu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

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

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

1. Piekrist palielināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” (turpmāk-Sabiedrība) pamatkapitālu izdarot 

naudas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par EUR 95 000 (deviņdesmit pieci tūkstoši 

euro) apmērā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.  

2. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 

(1.pielikums uz vienas lapas). 

3. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitālu pēc pamatkapitāla palielināšanas 

EUR 775 648  (septiņsimt septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro) apmērā, 

kas sadalīts 775 648  (septiņsimt septiņdesmit pieci seši simti četrdesmit astoņi) daļās, vienas 

daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 

4. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (2.pielikums uz vienas lapas). 

5. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums uz trīs lapām). 

6. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam 

Aivaram Muceniekam, piedalīties pašvaldības SIA “Ugāles nami” Dalībnieku sapulcē un 

balsot  “par” šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumu 

apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumama atbilstošus dokumentus. 

7. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdes loceklim – valdes priekšsēdētājam (Juris Bērziņš) 

nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo  dokumentu iesniegšanu 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par Sabiedrības pamatkapitāla 

izmaiņām un grozījumiem statūtos. 

8. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu trīs darba dienu laikā PSIA “Ugāles nami”, adrese: Rūpnīcas iela 2-
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31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza), Juridiskai nodaļai (A.Paulāns), pašvaldības atbildīgajai darbiniecei 

Īrisai Rozei-Posumai. 

 

2.§ 
PAR UZSĀKTAJĀ NO JAUNA ADMINISTRATĪVAJĀ PROCESĀ LĒMUMA PAR 

ADMINISTRATĪVĀS LIETAS PAR REPUBLIKAS PILSĒTAS DOMES UN NOVADA DOMES 

DEPUTĀTA STATUSA LIKUMA 15.
1
 PANTĀ NOTEIKTĀ PABALSTA PIEŠĶIRŠANU AGRIM 

GRĪNBERGAM IZBEIGŠANU PIEŅEMŠANU 

(ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam A.Stepanovičam. 

A.Stepanovičs informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 34.panta otro daļu un 37.panta sesto daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Pieņemt lēmumu „Par lietas izbeigšanu uzsāktajā no jauna administratīvajā procesā par Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1 

pantā noteiktā pabalsta piešķiršanu 

Agrim Grīnbergam“ (Pielikums uz piecām lapām). 

2. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes lēmuma „Par administratīvā procesa uzsākšanu 

no jauna lietā par Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 15.
1
 pantā 

noteiktā ikmēneša pabalsta piešķiršanu Agrim Grīnbergam” (26.03.2015. sēdes protokols Nr.49, 

15.§) 1.punktu (Ventspils novada domes 30.04.2015. lēmuma (sēdes protokols Nr.51, 15.§, 2.p.) 

redakcijā) daļā par Ventspils novada domes lēmuma „Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Agrim 

Grīnbergam” (29.08.2014. sēdes protokols Nr.35, 22.§) izpildes apturēšanu ar 2015.gada 1.martu.  

3. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) veikt Ventspils novada domes 

lēmuma „Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu Agrim Grīnbergam” (29.08.2014. sēdes protokols 

Nr.35, 22.§) izpildes apturēšanas periodā – laikā no 2015.gada 1.marta līdz 2015.gada 31.augustam 

Agrim Grīnbergam (personas kods ***) nesamaksātā pabalsta apmēra aprēķināšanu un 

izmaksāšanu. 

4. Kancelejai (I.Kalenda) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas:  

4.1. nosūtīt lēmuma Pielikumu vienkāršā pasta sūtījumā Agrim Grīnbergam, adrese: ***; 

4.2. nodot tā izrakstu un Pielikumu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) un 

Juridiskai nodaļai (A.Paulāns). 

 

3.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO VALSTS KASES  

(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 „Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Ventspils novada Ances pagastā, 

Piltenes pilsētā, Jūrkalnes pagastā un Zlēku pagastā” 3. iepirkuma daļas „Ārējā apgaismojuma tīklu 

izbūve ceļiem „Centru māju ceļi” Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” ar 

identifikācijas nr.VND2015/46,  rezultātiem, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
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27.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

1. Ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, 

būvdarbu veikšanai objektā „Ārējā apgaismojuma tīklu izbūve ceļiem „Centru māju ceļi” Jūrkalnes 

ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā” 25 605,81 EUR (divdesmit pieci tūkstoši seši simti 

pieci euro un 81 cents), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2016.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 2015.gada 24.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. 13.50 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


