
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju 
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2021.gada 12.augustā                                                                     5 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Liene Zernevica, Kancelejas vecākā lietvede 

    

Piedalās                     Guntis Mačtams    

                Ilva Cērpa 

                Aigars Matisons 

                                    Ilze Judzika 

                                    Agris Bileskalns 

                                    Gaidis Bože 

                                    Andis Zariņš  

                                    Andris Vārpiņš 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis 

                 Dace Vašuka 

     Gatis Gāga 

 

Administrācija:    Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

           Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

           Aldis Āķis, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                          Diāna Skudra, SIA “VNK serviss” valdes locekle 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VNK serviss” 

ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Jūrkalnes 

pagastā, Tārgales pagastā, Piltenes pilsētā un pagastā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par visu sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis, D.Vašuka, 

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

 

Apstiprināt šādu 2021.gada 12.augusta domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

2. Par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VNK serviss” 

ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Jūrkalnes 

pagastā, Tārgales pagastā, Piltenes pilsētā un pagastā. 

 

             1.§ 

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MANTAS NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS 

LIETOŠANĀ SIA “VNK SERVISS” ŪDENSAPGĀDES, KANALIZĀCIJAS, 

SILTUMAPGĀDES PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI IEDZĪVOTĀJIEM  

JŪRKALNES PAGASTĀ, TĀRGALES PAGASTĀ, PILTENES PILSĒTĀ UN PAGASTĀ 

(ziņo:J.Krilovskis) 

 

J.Krilovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā ūdensapgādes, 

kanalizācijas, siltumapgādes pakalpojumu. Tā izpildes ietvaros, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, pašvaldība ir izveidojusi SIA “VNK serviss” 

(reģistrācijas Nr. 41203017566; turpmāk – Sabiedrība). 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības. Vienlaikus Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 

(turpmāk - Likums) 2.pantā noteikts, ka jebkurai rīcībai ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un 

mantu ir jāatbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, un 5.panta pirmā un otrā daļā – 

aizliegumu publiskas personas mantu nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības 

lietošanā, izņemot, kad publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai 

deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, tostarp publiskas personas pakalpojumu sniegšanai. 

Savukārt šā likuma 5.panta trešā daļa nosaka, ka gadījumā, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod 

bezatlīdzības lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums.  

Ievērojot to, ka Ventspils novada dome ir nodevusi Sabiedrībai Ventspils novada pašvaldības 

funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi – ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes 

pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Jūrkalnes pagastā, Tārgales pagastā, Piltenes pilsētā un 

pagastā, un Sabiedrībai ir pienākums sniegt minēto  pagastu iedzīvotājiem norādītos pakalpojumus, tad 

ir uzskatāma par lietderīgu šo funkciju efektīvai un racionālai izpildei atbilstoši normatīvajos aktos 

paredzētajām prasībām nodot Sabiedrībai bezatlīdzības lietošanā līdz līguma par ūdenssaimniecības 

pakalpojuma sniegšanu un Deleģēšanas līguma darbības termiņa beigām kustamo un nekustamo 

mantu, ko šim mērķim ir izmantojusi Ventspils novada pašvaldība, un, kas norādīta lēmumam 

pievienotajos pamatlīdzekļu sarakstos (pielikumā uz 7 lappusēm), turpmāk arī – Īpašums.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās 

daļas 2.punktu un 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
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izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo daļu, trešo 

ar indeksu “1” daļu, ceturto un sesto daļu, 

Atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis, D.Vašuka, 

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

 

1. Nodot SIA „VNK serviss” (reģ.Nr.41203017566; juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles 

ciems, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615) bezatlīdzības lietošanā Ventspils novada 

pašvaldības kustamo mantu un nekustamo nedzīvojamo īpašumu no 2021.gada 1.septembra 

Jūrkalnes pagastā un no 2021.gada 1.oktobra Tārgales pagastā, Piltenes pilsētā un pagastā, saskaņā 

ar sarakstu (pielikumi kopā uz 7 lapaspusēm) 2008.gada 4.jūlija ūdenssaimniecības pakalpojuma 

līgumā noteikto pārvaldes uzdevumu izpildei uz laiku līdz 2027.gada 29.septembrim un 2014.gada 

13.novembra Deleģēšanas līgumā noteikto siltumapgādes uzdevumu izpildei uz termiņu ne ilgāku 

par Deleģēšanas līguma darbības termiņu, bet jebkurā gadījumā ne ilgāk kā uz laiku, kamēr SIA 

„VNK serviss” veic ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu 

nodrošināšanu.  

2. Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanas mērķis – no pašvaldības autonomajām funkcijām 

izrietoša pārvaldes uzdevuma izpilde - ūdensapgādes un kanalizācijas, siltumapgādes sabiedrisko 

pakalpojumu sniegšana Ventspils novada Jūrkalnes pagasta, Tārgales pagasta, Piltenes pilsētas un 

pagasta iedzīvotājiem. 

3. Noteikt, ka SIA „VNK serviss”: 

3.1. ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šā lēmuma 2.punktā 

paredzētajam mērķim, ievērojot 2008.gada 4.jūnija līguma par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu, 2014.gada 13.novembra Deleģēšanas līguma nosacījumus un 

publiskas personas mantas izmantošanu regulējošos normatīvos aktus; 

3.2. pienākums ir lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu tā stāvokli, kā arī nodrošinot Īpašuma 

saglabāšanu, atbilstošu izmantošanu, uzturēšanu un segt visus ar to saistītos izdevumus. 

4. Noteikt, ka SIA „VNK serviss” ir pienākums nekavējoties atdot atpakaļ Ventspils novada pašvaldībai 

bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu, ja: 

4.1. tiek izbeigti līgumi par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms minēto līgumu 

darbības termiņa beigām vai beidzies to darbības termiņš;  

4.2. tiek izbeigts 2008.gada 4.jūnija līgums par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu; 

4.3. tiek izbeigts 2014.gada 13.novembra Deleģēšanas līgums par pakalpojumu sniegšanu siltumapgādes 

jomā; 

4.4. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim. 

5. Apstiprināt šī lēmuma pielikumā pievienotos Līgumus par kustamās mantas un nekustamā 

nedzīvojamā īpašuma nodošanu SIA “VNK serviss” bezatlīdzības lietošanā: 

5.1. Jūrkalnes pagastā – pielikums Nr.1 ar pamatlīdzekļu sarakstu uz vienas lappuses, 

pielikums Nr.2 ar pamatlīdzekļu sarakstu uz vienas lapaspusēm; 

5.2. Tārgales pagastā – pielikums Nr.3 ar pamatlīdzekļu sarakstu uz divām lappusēm, 

pielikums Nr.4 ar pamatlīdzekļu sarakstu uz vienas lapaspuses; 

5.3. Piltenes pagastā – pielikums Nr.5 ar pamatlīdzekļu sarakstu uz vienas lappuses, 

pielikums Nr.6 ar pamatlīdzekļu sarakstu uz vienas lapaspuses. 

6. Uzdot: 
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6.1. Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājam G.Reķim līdz 2021.gada 

1.septembrim organizēt Īpašuma nodošanu SIA „VNK serviss”, sagatavojot un parakstot 

Ventspils novada pašvaldības vārdā tā nodošanas-pieņemšanas aktu; 

6.2. Tārgales pagasta pārvaldes vadītājam M.Laksbergam līdz 2021.gada 1.oktobrim 

organizēt Īpašuma nodošanu SIA „VNK serviss”, sagatavojot un parakstot Ventspils 

novada pašvaldības vārdā tā nodošanas-pieņemšanas aktu; 

6.3. Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājam A.Kresam līdz 2021.gada 1.oktobrim 

organizēt Īpašuma nodošanu SIA „VNK serviss”, sagatavojot un parakstot Ventspils 

novada pašvaldības vārdā tā nodošanas-pieņemšanas aktu. 

7. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim: 

7.1. nodrošināt lēmuma izpildes kontroli; 

7.2. organizēt Darba likuma noteiktajā procesuālajā kārtībā pasākumu veikšanu saistībā ar 

Jūrkalnes pagasta, Tārgales pagasta, Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes darbinieku 

nodarbinātības nosacījumu izmaiņām. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Nekustamo īpašumu nodaļai 

(G.Landmanis), Jūrkalnes pagasta pārvaldei (G.Reķis), Tārgales pagasta pārvaldei (M.Laksbergs), 

Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldei (A.Kress), Juridiskās nodaļas vadītājai (K.Ņikoļenko) un 

SIA „VNK serviss“ (D.Skudra, A.Āboliņš). 

 

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

Sēdi slēdz plkst. 10.30 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _________________ 

 

                                                                                     

Sēdi protokolēja                                                         L.Zernevica     _________________ 

 

                                                                                

                                                       


