
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 

(Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

 

  

 
 

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 

2022. gada 12. jūlijā                                                                                     22 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi atklāj plkst. 15.00 
 

Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja 

    

Piedalās                     Guntis Mačtams 

                Aigars Matisons 

                                    Ilze Judzika 

                                    Agris Bileskalns 

                                    Andis Zariņš 

                                    Gaidis Bože 

                                    Andris Vārpiņš 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                    Ints Apsītis  

                                    Dace Vašuka 

                                    Gatis Gāga 

 

Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās deputāti Ilva Cērpa un Elita Kuģeniece 

 

Administrācija:     Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Uzaicināta:                  Diāna Skudra, SIA “VNK serviss” valdes locekle 

                    

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

 

1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā (protokols Nr.2, 3.§) “Par 

Ventspils novada domes komisijas sastāva noteikšanu”. 

2. Par saistošo noteikumu “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.  

3. Par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Jūrkalnes pagastā 

realizēšanai. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, 

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

ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt šādu 2022.gada 12.jūlija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumā (protokols Nr.2, 3.§) “Par 

Ventspils novada domes komisijas sastāva noteikšanu”. 

2. Par saistošo noteikumu “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība” apstiprināšanu.  

3. Par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Jūrkalnes pagastā 

realizēšanai. 

 

1.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2021.GADA 1.JŪLIJA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.2, 3.§) „PAR VENTSPILS NOVADA DOMES KOMISIJAS SASTĀVA 

NOTEIKŠANU“  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Ar Ventspils novada domes 2021.gada 1.jūlija lēmumu „Par Ventspils novada domes komisijas 

sastāva noteikšanu“ (protokols Nr.2, 3.§) tika apstiprināts Ventspils novada domes Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas sastāvs. 

Ventspils novada pašvaldībā 04.07.2022. saņemts (reģ.Nr.IN13808) Intas Pāvelsones iesniegums ar 

lūgumu izslēgt viņu no Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāva sakarā ar darba tiesisko 

attiecību izbeigšanu ar Ventspils novada pašvaldību.  

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, 

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

ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Atbrīvot Intu Pāvelsoni, personas kods ***, no Ventspils novada domes Pedagoģiski 

medicīniskās komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.  

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

3. Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai 15 dienu laikā nodrošināt valsts amatpersonu saraksta 

grozījumu iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta 

elektroniskās deklarēšanas sistēmu. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai A.Klimovičai veikt 

nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Ventspils novada domes Pedagoģiski medicīniskās 

komisijas sastāva atbilstību 2012.gada 16.oktobra Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par 

pedagoģiski medicīniskajām komisijām” un 2020.gada 28.maija Ventspils novada domes 

Pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma prasībām. 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas tā izrakstu: 

5.1. nodot Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(A.Āķis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa); 

5.2. nosūtīt Intai Pāvelsonei,***. 
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2.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „PAR INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS 

PROGRAMMU LICENČĒŠANAS KĀRTĪBA“ APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu, Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 

16.punktu, 46.panta piektā daļu un 47.panta trešā daļu, lai reglamentētu interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu īstenošanu Ventspils novada pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), 

nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas nosaka licences saņemšanas kārtību juridiskām un 

fiziskām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un kuras vēlas īstenot interešu 

vai pieaugušo neformālās izglītības programmu. Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta f) apakšpunktā noteikts, ka pašvaldības dome var noteikt maksu par licenču izsniegšanu.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”  41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.1panta pirmo un ceturto daļu,  Izglītības likuma 17.panta trešās 

daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, Ventspils novada domes 2015.gada 

29.decembra saistošo noteikumu Nr.10 „Par Ventspils novada domes saistošo noteikumu 

publicēšanas vietu” 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, M.Dadzis, 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus „Par interešu izglītības un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” (pielikumā uz 4 lapām).  

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, nosakot, ka tie ir brīvi pieejami Ventspils novada 

domē, Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu pārvaldēs un  tīmekļa vietnē 

www.ventspilsnovads.lv  

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa):  

3.1. sagatavot šī lēmuma 1.punktā norādītos saistošos noteikumus  parakstīšanai;  

3.2. triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas, saistošos 

noteikumus un paskaidrojuma rakstu nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā (elektroniski 

ar drošu elektronisko parakstu) atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai;  

3.3. pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas par 

šī lēmuma 1.punktā minētiem saistošiem noteikumiem, nosūtīt tos un paskaidrojuma rakstu 

publicēšanai oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.  

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nākamajā darba dienā pēc šī lēmuma 

1.punktā minēto saistošo noteikumu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 

nodrošināt šī normatīvā akta un tā paskaidrojuma raksta publicēšanu pašvaldības informatīvajā 

izdevumā „Ventspils Novadnieks” un pieejamību Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.ventspilsnovads.lv 

 

3.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJAS 

JŪRKALNES PAGASTĀ REALIZĒŠANAI  

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

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

A.Mucenieks dod vārdu D.Skudrai. 
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D.Skudra informē, ka šobrīd kurina  četri kurinātāji, tādējādi ir lielas izmaksas. Veikts 

iepirkums par šķeldas – granulu katla iekārtas un kurināmā padeves sistēmas piegādi un 

uzstādīšanu. Līgumcena 161 000,00 euro.  Informē par iepirkuma gaitu. 

Debates. 

M.Dadzis norāda, ka jautājumu par finansējumu pēc prezentācijas, nav. Norāda par situāciju, ka no 

skursteņa nāk dzirksteles, kā rezultātā radās ugunsgrēks. Vai katlumājas pārbūve situāciju atrisinās. 

D.Skudra norāda, ka šāda situācija nav bijusi tikai šogad, bet arī iepriekšējos gados. Šis tehniskais 

risinājums paredz  arī to, ka tiek nomainīts skurstenis. Tādējādi situāciju atrisinot. 

M.Dadzis norāda par termiņiem, par bažām, vai tiks laicīgi pabeigti darbi, jo siltums nepieciešams 

pansionātam, kurā siltumu pieslēdz pat septembrī.  

D.Skudra norāda, ka vispirms ir jāizbūvē šķeldas padeve. Ātrāku kurināšanu varēs uzsākt ar veco 

katlu. Līgums paredz, ka pretendents sedz izmaksas pats, ja notiek kavēšanās. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Ar Ventspils novada domes 2019.gada 27.decembra lēmumu “Par siltumapgādes nodrošināšanu 

Piltenes pilsētas un pagasta, Jūrkalnes pagasta, Tārgales pagasta un Ances pagasta administratīvajās 

teritorijās pārvaldes uzdevuma izpildi un grozījumiem ar SIA “VNK serviss” 2014.gada 

13.novembrī noslēgtajā deleģēšanas līgumā” (protokols Nr.55, 7.§), siltumapgādes organizēšana 

Ventspils novada Jūrkalnes  pagastā ir nodota SIA “VNK serviss”, reģistrācijas Nr.41203017566, 

un piešķirtas tiesības sniegt siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus Ventspils novada Jūrkalnes 

pagasta teritorijas iedzīvotājiem. 

Ievērojot iepriekš minēto, SIA “VNK serviss”, 2022.gada jūnijā ir veikusi iepirkumu par šķeldas – 

granulu katla iekārtas un kurināmā padeves sistēmas piegādi un uzstādīšanu Jūrkalnes katlu mājā ar 

iepirkuma identifikācijas Nr. VNK 2022/021  “Šķeldas – granulu apkures iekārtu piegāde un pilnas 

apsaistes un padeves montāža Jūrkalnes katlu mājā”.  

Par uzvarētāju atzīts SIA “ANTARA LT”, ar darbu izpildes līgumcenu 162 000,00 euro (viens 

simts sešdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi). 

Ņemot vērā to, ka, lai SIA „VNK serviss“ varētu veikt  Jūrkalnes pagasta katlu mājas efektivitātes 

paaugstināšanu plānotajā termiņā un apjomā, SIA „VNK serviss” ir nepieciešams saņemt 

aizņēmumu Valsts kasē tā realizācijai, tādējādi pašvaldības domei ir jānodrošina lēmuma 

pieņemšana par galvojumu SIA „VNK serviss“.  

Vadoties no iepriekš minētā, un pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra 

noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 11.punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, 

A.Vārpiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Nodrošināt pašvaldības galvojumu SIA „VNK serviss” (pašvaldības kapitāldaļu skaits 100%) 

ilgtermiņa aizņēmumam līdzfinansējuma nodrošināšanai 162 000,00 euro (viens simts 

sešdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) apmērā,  Jūrkalnes pagasta katlu mājas efektivitātes 

paaugstināšanas realizēšanai. 

2. Aizņēmumu SIA “VNK SERVISS” izņemt 2022.gadā. 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu SIA „VNK serviss” uzsāks ar 2023.gada 1.janvāri. 

Aizņēmuma atmaksu veiks 10 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. Aizņēmuma 

atmaksu garantēt no SIA „VNK serviss”  pamatbudžeta līdzekļiem. 

4. 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“ 
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11.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību 

aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2022.gada 12.jūlijam. 

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA „VNK serviss”, un nodot šā lēmuma 

izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Kristīnei Ņikoļenko. 

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

Sēdi slēdz plkst.15.45 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks       _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                

                                                       


