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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2022.gada 19.jūlijā                                                                                     23 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

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 

                                    Māris Dadzis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis  

                                    Dace Vašuka 

                                    Gatis Gāga 

 

Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās deputāti Ilva Cērpa un Raitis Krūmiņš 

 

Administrācija:     Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

 

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

 

1. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

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

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

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

ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt šādu 2022.gada 19.jūlija 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:D.Vašuka, A.Zariņš) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

D.Vašuka jautā, vai posms ir kritisks. 

A.Mucenieks norāda, ka posms taisīts padomju laikos, kad celta blakus esošā dzīvojamā ēka. Padomju 

laika betona plāksnes, autostāvvietas nav. Cilvēki mašīnas liek zālājā. Elektroapgaismojums nav 

pietiekošs, par ko iedzīvotāji vērsušies pašvaldībā. 

D.Vašuka jautā par dzīvokļu statusu, privatizētiem dzīvokļiem, par mājas teritoriju. 

A.Mucenieks norāda, ka remontējamā teritorija nepieder dzīvojamai ēkai. Tā ir pašvaldības īpašumā. 

Ielas daļa ir pašvaldības, par ko esam atbildīgi. 

A.Zariņš norāda, ka tiek uzlabota sabiedriskā drošība. Tas nav tikai mājai. Tas ir visas Piltenes labā. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

Saskaņā ar 22.02.2022.Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, 

kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai” un 14.07.2022. Ministru kabineta rīkojumu  Nr.535 “Par atbalstītajiem 

pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku 

mazināšanai un novēršanai”, Ventspils novada pašvaldības iesniegtais projekts “Piltenes pilsētas Peldu 

ielas posma pārbūve” ir apstiprināts. 
Saskaņā ar iepirkuma „Piltenes pilsētas Peldu ielas posma pārbūve Ventspils novadā” ar iepirkuma 

identifikācijas Nr. VND 2022/10, rezultātiem, nepieciešamais finansējuma apmērs ir 213 927,53 EUR 

(t.sk.PVN). 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz 22.02.2022.Ministru kabineta noteikumiem Nr.143 “Noteikumi 

par kritērijiem un kārtību, kādā 2022.gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām 

Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”, 14.07.2022. Ministru kabineta rīkojumu 

Nr.535 “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 – 13 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, 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 Piltenes pilsētas Peldu 

ielas posma pārbūvei, 181 838,40  EUR (viens simts astoņdesmit viens tūkstotis astoņi simti 

trīsdesmit astoņi euro 40 centi), t.sk.PVN 21% apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Aizņēmuma izņemšanu veikt 2022.gadā. 

4. Piešķirt līdzfinansējumu 32 089,13 EUR (trīsdesmit divi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro un 13 

centi) apmērā, no pašvaldības pamatbudžeta. 

5. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2023.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
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6. 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 2022.gada 27.jūlijam. 

7. 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.09.15 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks       _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                

                                                       


