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Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas 

aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

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 

 

2016.gada 14.jūlijā                                                                                      75 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.45 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                    Guntis Mačtams                                       

               Andris Jaunsleinis  

                                   Ilva Cērpa  

               Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                                   Māris Dadzis                          

                                   Vilnis Dzirnieks  

                                   Aivars Čaklis 

                                    Elita Kuģeniece                                      

                                    Andis Zariņš  

                                   Gaidis Bože 

 

Nepiedalās deputāti: Artis Fetlers                 

                                   Andris Vārpiņš   

     

Administrācija:   Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par Rudītes Rudbahas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata. 

2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, 

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

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

Apstiprināt šādu 2016.gada 14.jūlija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Rudītes Rudbahas atbrīvošanu no Bāriņtiesas locekļa amata. 

2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

1.§ 
PAR RUDĪTES RUDBAHAS ATBRĪVOŠANU NO BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATA 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

         Ventspils novada dome 04.07.2016. ir saņēmusi Rudītes Rudbahas (personas kods ***) 

iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Ventspils novada bāriņtiesas locekles amata pienākumu 

pildīšanas ar 2016.gada 29.jūliju. 

        Rudīte Rudbaha ir ievēlēta par Ventspils novada Bāriņtiesas locekli Jūrkalnes pagastā ar Ventspils 

novada domes 2014.gada 25.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.37.,1.§).  

         Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 9.panta pirmo daļu, bāriņtiesas locekļus ievēl pašvaldības dome uz 

pieciem gadiem, bet tā paša likuma 12.panta pirmās daļas pirmais punkts nosaka, ka bāriņtiesas locekli 

atbrīvo no amata pēc viņa vēlēšanās Savukārt atbilstoši 2006.gada 19.decembra Ministru kabineta 

noteikumu Nr.1037”Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punkta nosacījumiem, bāriņtiesas locekļu 

pilnvaras izbeidzas, kad stājas spēkā attiecīgās pašvaldības domes lēmums par bāriņtiesas locekļa 

atbrīvošanu no amata vai beidzoties Bāriņtiesu likumā noteiktajam pilnvaru termiņam. 

           Saskaņā ar Rudītes Rudbahas iesniegumu par atbrīvošanu no Ventspils novada Bāriņtiesas 

locekļa amata, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 9.panta pirmo daļu, 12.panta pirmo daļu, 2006.gada 19.decembra MK noteikumu Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, 

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

V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Atbrīvot Rudīti Rudbahu (personas kods ***) no Ventspils novada Bāriņtiesas locekļa amata un 

izbeigt bāriņtiesas locekļa pilnvaras ar 2016.gada 29.jūliju. 

2. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā 

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

Liepājas tiesu namā, Lielā iela 4, Liepājā, LV – 3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā 

stāšanās dienas. 

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

sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu: Ventspils novada Bāriņtiesai, Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (V.Gruntmanei), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Jūrkalnes 

pagasta pārvaldei, Rudītei Rudbahai, adrese: ***. 

2.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks) 

http://likumi.lv/ta/id/139369-barintiesu-likums
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A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Pamatojoties uz 2016.gada 14.janvāra Ventspils novada domes sēdē apstiprinātajiem objektu atlases 

kritērijiem un attiecināmo izmaksu sadalījumu pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 

lauku apvidos” (protokols Nr.66; 5.un 6.§) īstenošanai, kurā tiek atbalstīta pašvaldības grants ceļu bez 

cietā seguma būvniecība vai pārbūve, 2016.gada jūnijā ir noslēdzies iepirkums „Pašvaldības autoceļa 

A-30 “Jaundobēji- Rinda” rekonstrukcija, Ances pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas nr. 

Nr.VND2016/28, un 2016.gada jūlijā ir noslēdzies iepirkums „Būvuzraudzība pašvaldības autoceļa A-

30 „Jaundobēji -Rinda” pārbūvei, Ances pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr. 

VND2016/46 projekta “Pašvaldības autoceļa A-30 “Jaundobēji- Rinda” pārbūve Ances pagastā, 

Ventspils novadā” ietvaros: 

Izmaksu pozīcija Pretendents/ darbu veicējs Līguma summa ar PVN, EUR 

Pašvaldības autoceļa A-30 

“Jaundobēji- Rinda” 

rekonstrukcija 

SIA “VENTA 1” 299957,17 

Būvuzraudzība SIA “Baltline Globe” 8046,50 

 Kopā: 308 003,67 

 

Līdz ar projekta pieteikuma iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā, tiks iesniegts priekšapmaksas 

pieprasījums 20% apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma apmēra: 

1. Publiskais finansējums Ance pagastam, 90%= 243 767,66 EUR 

2. Pašvaldības līdzfinansējums, 10%= 27 085,30 EUR 

3. Avanss, 20%= 48 753,53 EUR 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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, būvdarbu veikšanai un 

būvuzraudzībai objektā „Pašvaldības autoceļa A-30 “Jaundobēji- Rinda” rekonstrukcija, Ances 

pagastā, Ventspils novadā” 259 250,14 EUR (divi simti piecdesmit deviņi tūkstoši divi simti 

piecdesmit euro un 14 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.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 2016.gada 26.jūlijam. 
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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 

(V.Gruntmane), Attīstības nodaļai (K.Strika). 

 

 

 

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 „Tārgales pamatskolas aktu zāles pārbūve, Tārgales pagastā Ventspils 

novadā” ar identifikācijas Nr. VND2016/44,  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 – 13 balsis 

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

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 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, Tārgales pamatskolas 

aktu zāles pārbūvei, Tārgales pagastā Ventspils novadā 166 662,70 EUR (viens simts sešdesmit 

seši tūkstoši seši simti sešdesmit divi euro un 70 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2017.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 2016.gada 26.jūlijam. 

 

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. 10.20 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


