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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 

 

2018.gada 27.novembrī                                                                                    34 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 15.20 

Sēdi atklāj plkst. 15.20 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams          

                                    Ilva Cērpa 

                Aigars Azis 

                                    Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka  

                                    Aivars Čaklis 

                                    Ints Apsītis                

                                   Andis Zariņš 

 

Nav ieradušies deputāti: Andris Jaunsleinis 

                                       Andris Vārpiņš 

                                        Gaidis Bože 

 

Administrācija:   Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                              Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnmieks 

                              Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                              Alfrēds Paulāns, Juridiskās nodaļas vadītāja p.i. 

                              Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

Uzaicināts: Arvis Anderšmits, bērnu nama “Stikli” direktors 

 

Piedalās Līga Tīrmane, laikraksta “Ventsas Balss” žurnālists 

     

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

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības iestādes-Ventspils novada bērnu nams “Stikli” likvidēšanu. 

 

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

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, A.Čaklis, I.Apsītis, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS 

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

Apstiprināt šādu 2018.gada 27.novembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības iestādes-Ventspils novada bērnu nams “Stikli” likvidēšanu.  
 

1.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

 IESTĀDES –  VENTSPILS NOVADA  BĒRNU NAMS “STIKLI”,  LIKVIDĒŠANU 

 (ziņo: G.Mačtams) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada bērnu nams “Stikli”, turpmāk – Bērnu nams, ir Ventspils novada domes 

izveidota un tās pakļautībā esoša iestāde, kas ir ilgstošas sociālas aprūpes un sociālās rehabilitācijas 

institūcija bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem. 

2017.gadā bērnu namā “Stikli” uzturējās 40 audzēkņi, kuriem tiek sniegti sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti ar pašvaldībām, tajā skaitā 34 – 

no Rīgas pilsētas pašvaldības, 1 – no Ventspils novada pašvaldības un 5 – no citām novadu pašvaldībām. 

2018.gadā audzēkņu skaits ir samazinājies, un pašlaik Bērnu namā uzturas 21 audzēknis, tajā 

skaitā 16 no Rīgas pilsētas pašvaldības.  

2018.gada 26.oktobrī Ventspils novada pašvaldībā no Rīgas domes Labklājības departamenta ir 

saņemts paziņojums par to, ka pēc ar Bērnu namu noslēgtā līguma par ilgstošas sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanu Rīgas pašvaldības bērniem darbības termiņa beigām 

2018.gada 31.decembrī, departaments neplāno turpināt sadarbību ar Bērnu namu par pakalpojumu 

nodrošināšanu Rīgas pilsētas pašvaldības bērniem, kā arī 2018.gada decembrī plānots pārtraukt 

pakalpojuma sniegšanu 1 audzēknim no Ventspils novada pašvaldības.  Līdz ar to paredzams, ka jau 

2018.gada decembra beigās Bērnu namā varētu uzturēties tikai 4 audzēkņi.  

2018.gada budžetā ir ieplānoti Bērnu nama ieņēmumi kopējā summā 228 469.75 EUR, tajā skaitā 

ieņēmumi par pakalpojumu nodrošināšanu audzēkņiem no Rīgas pilsētas pašvaldības 185 055.00 EUR, 

audzēkņiem citām pašvaldībām 26 334.75 un valsts dotācija par pakalpojumu sniegšanu bērniem, kuri 

uzņemti Bērnu namā līdz 1998.gadam - 17 080.00 EUR. Plānotie izdevumi norādītajā saimnieciskajā 

gadā - 229 634.00 EUR. Tā kā no 2018.gada decembra Bērnu manā varētu uzturēties tikai 4 bērni un 

plānotie ieņēmumi par pakalpojumu nodrošināšanu ir aptuveni 20 000 EUR gadā, bet citus finansējuma 

avotus nav iespējams piesaistīt ir atzīstams, ka Bērnu nams turpmāk nebūs spējīgs segt visus izdevumus 

un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu. Atbilstoši Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 

izšķērdēšanas novēršanas likuma normās ietvertajiem principiem nav pieļaujama pašvaldības finanšu 

līdzekļu neracionāla un nelietderīga izmantošana, līdz ar ko papildus nepieciešamo līdzekļu piešķiršana 

Bērnu nama turpmākās darbības nodrošināšanai nav mērķtiecīga un būtu uzskatāma par ekonomiski 

nepamatotu.  

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu dome var izveidot, 

reorganizēt un likvidēt pašvaldības iestādes, pašvaldības kapitālsabiedrības, biedrības un nodibinājumus, 

apstiprināt pašvaldības iestāžu nolikumus. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 

3.punktu un 30.pantu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 8.punktu, kā arī ievērojot 

Ventspils novada domes apvienotās Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu 

komitejas atzinumu 2018. gada 22.novembra lēmumā (sēdes protokols Nr.9. 3.§), PAR – 12 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, 

A.Čaklis, I.Apsītis, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome 

 n o l e m j: 
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1. 2018.gada 28.decembrī likvidēt Ventspils novada pašvaldības iestādi - Ventspils novada 

bērnu nams “Stikli”, reģistrācijas Nr.90009525662, adrese: „Bērnu nams Stikli”, Stikli, Puzes 

pagasts, Ventspils novads, LV-3613. 

2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim līdz 2018.gada 

7.decembrim izveidot Bērnu nama likvidācijas komisiju 5 (pieci) cilvēku sastāvā, turpmāk – 

Komisija, iekļaujot Komisijas sastāvā Bērnu nama direktoru.  

3. Komisijai veikt bērnu nama “Stikli” materiālo un finanšu līdzekļu inventarizāciju un līdz 2019.gada 

31.janvārim nodrošināt šādu uzdevumu izpildi:  

3.1.  ieskaitīt finanšu līdzekļus Ventspils novada pašvaldības budžetā; 

3.2.  nodot pamatlīdzekļu uzskaitē esošās automašīnas: VW Caravelle ar reģ. Nr.HP9685, VW 

Caravelle ar reģ. Nr.HV9597 un Chrysler Town & Country ar reģ. Nr.GU9872, un nekustamo 

īpašumu Ventspils novada pašvaldībai; 

3.3.  pārējās materiālās vērtības nodot Ventspils novada Stiklu internātpamatskolai. 

4. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Ākis) uzņemt grāmatvedības uzkaitē no 

likvidējamā Bērnu nama pieņemto kustamo un nekustamo mantu. 

5. Noteikt atbildīgos par šā lēmuma 3.2.apakšpunktā norādīto automašīnu pieņemšanu šādus Ventspils 

novada pašvaldības darbiniekus: 

5.1.  par vieglās pasažieru automašīnas VW Caravelle ar reģ. Nr.HP9685 pieņemšanu --Popes 

pagastā pārvaldes vadītāju Mārtiņu Libkovski; 

5.2.  par vieglās pasažieru automašīnas VW Caravelle ar reģ. HV9597 pieņemšanu - Ventspils 

novada Stiklu internātpamatskolas direktori Lienīti Alsbergu; 

5.3.  par vieglās pasažieru automašīnas Chrysler Town & Country ar reģ. Nr.GU9872 pieņemšanu 

– Ventspils novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītāju Andri Zvinguli; 

6. Noteikt atbildīgo par šā lēmuma 3.3.apakšpunktā norādīto materiālo vērtību pieņemšanu Ventspils 

novada Stiklu internātpamatskolas direktori Lienīti Alsbergu. 

7. Uzdot bērnu nama direktoram Arvim Anderšmitam: 

7.1.  līdz 2018.gada 28.decembrim izbeigt ar personām noslēgtos saimnieciskos līgumus un līgumus 

par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu bērniem 

šajos darījumu aktos noteiktajā kārtībā; 

7.2. Darba likumā noteiktajā kārtībā sakarā ar Bērnu nama likvidēšanu uzteikt darba līgumus Bērnu 

nama darbiniekiem par darba tiesisko attiecību izbeigšanu 2018.gada 28.decembrī, bet Bērnu 

nama grāmatvedei Daigai Mildai Jarutei uzteikt darba līgumu par darba tiesisko attiecību 

izbeigšanu 2019.gada 28.februārī;   

7.3. līdz 2019.gada 31.janvārim sakārtot visus Bērnu nama pastāvīgi, ilgtermiņa glabājamos 

dokumentus un personāla dokumentus saskaņā ar Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas prasībām un 

nodot tos Ventspils zonālajā valsts arhīvā; 

7.4. līdz 2019.gada 15.janvārim iesniegt Ventspils novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļā 

jautājuma izlemšanai par audzēkņu deklarētās dzīves vietas “Bērnu nams Stikli”, Puzes pagastā, 

Ventspils novadā, anulēšanu nepieciešamās ziņas; 

7.5.  līdz 2019.gada 15.janvārim veikt atbilstošus pasākumus Ventspils novada bērnu namu “Stikli” 

izslēgšanai no LR Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistra. 

8.  Atbrīvot Arvi Anderšmitu no bērnu nama “Stikli” direktora amata ar 2019.gada 28.februāri un 

uzdot Ventspils novada  pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim Darba likuma noteiktajā 

kārtībā uzteikt darba līgumu.                     

9. Noteikt, ka izdevumi, kas saistīti ar Bērnu nama likvidēšanu, tiks segti no Ventspils novada 

pašvaldības budžeta līdzekļiem. 

10. Ar 2018.gada 28.decembri atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2009.gada 

17.decembra nolikumu Nr.35 „Ventspils novada bērnu nama “Stikli” nolikums” (protokols Nr.31, 

12.§). 

11. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Juridiskajai nodaļai (A.Paulāns) līdz 2019.gada 

30.janvārim sagatavot un iesniegt lēmuma projektu par grozījumiem Ventspils novada domes 

2013.gada 12.septembra saistošajos  noteikumos Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums“, 

atbilstoši šā lēmuma 1.punktā noteiktajam.  
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12. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim 

Valdmanim. 

13. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot tā izrakstu pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Ventspils novada Stiklu 

internātpamatskolai (L.Alsberga), Puzes pagasta pārvaldei (S.Šēniņa), Popes pagasta pārvaldei 

(M.Libkovskis), Saimniecības nodaļai (A.Zvingulis), Juridiskajai nodaļai (A.Paulāns). 

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

Sēdi slēdz plkst. 15.50 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


