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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2021.gada 6.oktobrī                                                                                     9 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 08.30 

Sēdi atklāj plkst. 08.30 

 

Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja 

 

Piedalās                      Guntis Mačtams    

                Ilva Cērpa 

                Aigars Matisons 

                                    Agris Bileskalns     

                                    Andris Vārpiņš 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis 

                                    Gatis Gāga 

                                    

Sēdē nepiedalās         Andis Zariņš  

                                   Gaidis Bože    

                                    Ilze Judzika 

 

Administrācija:   Juris Krilovsks, pašvaldības izpilddirektors  

                                                           

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Bileskalns, 

A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, 

ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt šādu 2021.gada 6.oktobra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 
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1.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

(ziņo: A.Mucenieks, debates:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks informē par publisko pārskatu. 

Debates. 

M.Dadzis lūdz informēt par iepirkumu vairāk. Kā ar sākotnējo plānu. 

A.Mucenieks norāda, ka sākotnējā tāmē bija 59 700,00 euro , bez PVN. Iepirkums lētāks 53 850,00 

euro, bez PVN. Iepirkumā uzvarēja SIA “Jaunie ceļi”. Konkurss nebija liels. 

Jautājumu nav. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Saskaņā ar 11.02.2021.Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 “Par kritērijiem un kārtību, kādā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Civid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” un 05.10.2021. Ministru kabineta rīkojumu “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju 

projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai”, Ventspils novada pašvaldības iesniegtais projekts “Pašvaldības autoceļa Zl-29 

“Vilnīši” no 0,00 līdz 0,70 km brauktuves seguma pārbūve Zlēku pagastā, Ventspils novadā” ir 

apstiprināts. 
Saskaņā ar iepirkuma „Pašvaldības autoceļa Zl-29 “Vilnīši” no 0,00 līdz 0,70 km brauktuves 

seguma pārbūve Zlēku pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND 2021/31, rezultātiem, 

nepieciešamais finansējuma apmērs ir 65 158,51 EUR (t.sk.PVN). 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz 11.02.2021.Ministru kabineta noteikumiem Nr.104 “Par 

kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Civid-19 

izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 31.08.2021. Ministru kabineta rīkojumu “Par 

atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās 

krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu 

un Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību 

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

G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Bileskalns, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldības autoceļa 

Zl-29 “Vilnīši” no 0,00 līdz 0,70 km brauktuves seguma pārbūve Zlēku pagastā, Ventspils 

novadā, 54 011,56  EUR (piecdesmit četri tūkstoši vienpadsmit euro 56 centi), t.sk.PVN 21% 

apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Piešķirt līdzfinansējumu 11 146,95 EUR apmērā, no pašvaldības 2021.gada budžeta no autoceļa 

fonda līdzekļiem. 

 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2022.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 

10 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

5. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590  „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2021.gada 6.oktobrim. 
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6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas, nodot 

šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

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

Sēdi slēdz plkst. 08.45 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks      _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 


