
 

  

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

 SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2022.gada 25.augustā                                                                                     27 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 9.00 

Sēdi atklāj plkst. 9.00 
 

Sēdi vada:   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē:    Liene Zernevica, Kancelejas vecākā lietvede 

    

Piedalās:                     Guntis Mačtams 

                                   Ilva Cērpa 

               Aigars Matisons 

                                   Agris Bileskalns 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Raitis Krūmiņš 

                                   Māris Dadzis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Ints Apsītis  

                                   Gatis Gāga 

               Andis Vārpiņš 

                                   Dace Vašuka 

 

Attaisnojošu iemeslu dēļ nepiedalās deputāte    Ilze Judzika 

 

Administrācija:     Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

     Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                                Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

     Kristīne Strika, Attīstības nodaļas projektu vadītāja 

                                

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

1. Par Ventspils novada Popes PII “Zemenīte” vadītāja atbrīvošanu no amata. 

2. Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils 

novadā. 

3. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils 

novada pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs. 

4. Par papildinājumu Ventspils novada domes 2022.gada 31.marta lēmumā "Par valsts 

vietējo autoceļu pārņemšanu". 

5. Par aizņēmumu no Valsts kases. 
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6. Par līgumu par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanas 

bezatlīdzības lietošanā SIA “VNK serviss” siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai 

iedzīvotājiem Tārgales pagastā, Piltenes pilsētā un pagastā termiņa pagarinājumu. 

 

A.Mucenieks ierosina darba kārtību papildināt ar sekojošu jautājumu. 

 

1. Par ēdināšanas pakalpojuma cenām Ugāles vidusskolā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons,  

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

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

 

Apstiprināt šādu 2022.gada 25.augusta domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada Popes PII “Zemenīte” vadītāja atbrīvošanu no amata. 

2. Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā. 

3. Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada 

pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs. 

4. Par papildinājumu Ventspils novada domes 2022.gada 31.marta lēmumā "Par valsts vietējo 

autoceļu pārņemšanu". 

5. Par aizņēmumu no Valsts kases. 

6. Par līgumu par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanas bezatlīdzības lietošanā SIA 

“VNK serviss” siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Tārgales pagastā, Piltenes 

pilsētā un pagastā termiņa pagarinājumu. 

7. Par ēdināšanas pakalpojuma cenām Ugāles vidusskolā. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA POPES PII “ZEMENĪTE”  

VADĪTĀJA ATBRĪVOŠANU NO AMATA 

(ziņo:A.Klimoviča) 
 

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

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2022.gada 01.jūnijā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Ventspils novada Popes 

pirmsskolas izglītības iestādes “Zemenīte” (turpmāk – Popes PII “Zemenīte”) vadītājas Inas 

Teibes iesniegums (reģ. Nr. IN11181) ar lūgumu atbrīvot viņu no Popes PII “Zemenīte” vadītāja 

amata pienākumu pildīšanas, saglabājot pedagoģiskā darba slodzi šajā iestādē.  

     Likums Par pašvaldībām nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

pašvaldības iestāžu vadītājus, tai skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus.   

     Ina Teibe Popes PII “Zemenīte” vadītājas amatā tika iecelta 2009.gada 24.novembrī ar 

Ventspils novada pašvaldības domes 2009.gada 29.oktobra sēdes lēmumu Par novada pašvaldības 

iestāžu vadītāju apstiprināšanu (protokols Nr. 10, 1.§, 1.19.p). 

     Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu, Izglītības likuma 

17.panta trešās daļas 2.punktu, Darba likuma 97.pantu daļu, Ventspils novada domes 2020.gada 

26.novembra Nolikuma Nr. 10 Ventspils novada Popes PII “Zemenīte” nolikums 27.punktu 

(protokols Nr.75, 5.§, 1.3.p.), 
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons,  A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, A.Vārpiņš, 

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

 

1. Atbrīvot Inu Teibi (personas kods *****) no Popes PII “Zemenīte” vadītājas amata 2022.gada 

28.augustā (pēdējā darba diena). 

2. Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Jurim Krilovskim nodrošināt grozījumus Inas 

Teibes nodarbinātības nosacījumos, ievērojot Darba likumā noteikto kārtību. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (L.Zernevica) triju darba 

dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma 

izrakstu Popes PII “Zemenīte” vadītājai Inai Teibei, Ventspils novada pašvaldības 

izpilddirektoram J.Krilovskim, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Juridiskajai nodaļai (K.Ņikoļenko). 

 

2.§ 

PAR VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS 

MAKSU VENTSPILAS NOVADĀ  

(ziņo:A.Klimoviča) 
 

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

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

  Ventspils novada dome 2020.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu “Par vispārizglītojošo 

skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā” ( sēdes protokols 

Nr.59,10..§); turpmāk arī lēmums. Lēmumā noteikts, ka 1.-4.klašu skolēniem bezmaksas 

ēdināšana tiek nodrošināta no valsts budžeta līdzekļiem ( 1,42 euro dienā). Lēmumā ir 

apstiprinātas arī Ventspils novada 5.-12.klašu skolēnu ēdināšanas izmaksas, kurā iekļautas 

pārtikas produktu izmaksas -0,85 euro par vienu ēdienreizi. 

     Lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām 

atbilstoša ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību,  Ventspils novada pašvaldība ir veikusi 

ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju (pielikumā) novada pašvaldības izglītības iestādēs, 

kurās ēdiena sagatavošanu nodrošina pašvaldības izglītības iestādes. Veikts ēdināšanas maksas 

izcenojuma aprēķins par porciju, kurā iekļauti izdevumi, kas ietver gan ēdiena sagatavošanas 

izmaksas, gan ēdiena pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Papildus tam veikts aprēķins, 

kurā noteiktas ēdināšanas maksa par porciju, kurā iekļauta tikai ēdiena pagatavošanā izmantotās 

pārtikas izmaksas. 

    Aprēķini veikti, ievērojot  Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 13.marta 

noteikumu Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās 

aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 

2.pielikuma “Uztura normas vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un 

profesionālās izglītības iestāžu izglītojamajiem” nosacījumus, kā arī pamatojoties uz likuma “Par 

pašvaldībām”15.panta pirmās daļas 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons,  A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, A.Vārpiņš, 

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

 

1. Apstiprināt Ventspils novada vispārizglītojošo skolu 1.-4..klašu skolēnu ēdināšanas vidējās 

faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai  2,75 EUR ,t.sk. pārtikas produktu izmaksas uz 

porciju dienā EUR 1,40, kas piemērojamas ar 2022.gada 1.septembri. 

2. Apstiprināt Ventspils novada vispārizglītojošo skolu 5.-12.klašu skolēnu ēdināšanas vidējās 

faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai 2,85 EUR, t. sk. pārtikas produktu izmaksas uz 

porciju dienā - EUR 1,50, kas piemērojamas ar 2022.gada 1.septembri. 

3. Ar 2022. 1.septembri nodrošināt brīvpusdienu izmaksu 1.-4.klašu izglītojamiem, kuri apmeklē 

Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošas skolas, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas             

( vienam izglītojamajam- EUR 2,75, t.sk. pārtikas produkti-EUR 1,40 dienā). 

4. Ar 2022.gada 1.septembri nodrošināt brīvpusdienu izmaksu 5.-12.klašu izglītojamajiem, kuri 

apmeklē Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas, neatkarīgi no deklarētās 

dzīvesvietas ( vienam izglītojamajam-EUR 2,85,t.sk.pārtikas produkti-EUR 1,50 dienā ). 

5. Ar 2022.gada 1.septembri 8.-12.klašu izglītojamie komplekso pusdienu apmaksai veic 

līdzmaksājumu  -EUR 0,40.dienā, neatkarīgi no deklarētās  dzīvesvietas. 

6. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku ( personālsastāva) 

ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai pusdienu porcijai 2,85 EUR , kas piemērojamas ar 

2022.gada.1.septembri. 

7.  Ja ēdināšanas pakalpojumu nesniedz Ventspils novada izglītības iestāde, bet cita juridiska 

persona, kuras ēdināšanas izmaksas pārsniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz 1.skolēnu, tad 

Ventspils novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, 

tiek iedalīti papildus budžeta līdzekļi faktisko izmaksu starpības segšanai. 

8.  Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 27.februāra Ventspils 

novada domes lēmumu “Par vispārizglītojošo skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

maksu Ventspils novadā” 

9. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību ( A.Āķis) 

nodrošināt finansējumu brīvpusdienu izmaksu segšanai šā lēmuma 1.,2.,3.,4.,5.punktā 

minētajiem izglītojamiem no Ventspils novada izglītības iestāžu budžetos paredzētajiem 

līdzekļiem un valsts budžeta līdzekļiem.  

10.Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei                                                    

(A.Klimoviča). 

11.Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu visām novada pašvaldības vispārizglītojošām izglītības 

iestādēm, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča),    

3.§ 

„PAR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU 

SNIEGŠANAS MAKSU VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS UN 

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS”  

(ziņo:A.Klimoviča) 
 

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

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 Ventspils novada dome 2020.gada 27.februārī ir pieņēmusi lēmumu „Par pirmsskolas vecuma 

bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas izglītības un 

vispārējās izglītības iestādēs” (sēdes protokols  Nr.59,11.§); turpmāk arī- Lēmums). Lēmumā ir 

noteikts, ka Ventspils novada pašvaldība apmaksā ēdināšanas pakalpojumu (brokastis, pusdienas, 

launags) 1,5-6 gadīgajiem pirmsskolas izglītības programmas izglītojamajiem, kurā iekļautas tikai 

pārtikas produktu izmaksas; vecumā no 1,5 līdz 2 gadiem-1,50.euro dienā vienam izglītojamam 

un vecumā no 3 līdz 6 gadiem- 1,65 euro dienā vienam izglītojamam. 

  Lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu prasībām 

atbilstoša ēdināšanas pakalpojuma nepārtrauktību, Ventspils novada pašvaldība ir veikusi 

ēdināšanas maksas aprēķinu aktualizāciju (pielikumā) novada pašvaldības izglītības iestādēs, 

kurās ēdiena sagatavošanu nodrošina pašvaldības izglītības iestādes. Veikts ēdināšanas maksas 

izcenojuma aprēķins par porciju (brokastis, pusdienas, launags), kurā iekļauti izdevumi, kas ietver 

gan ēdiena sagatavošanas izmaksas, gan pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. Papildus tam 

veikts aprēķins, kurā noteikta ēdināšanas maksa par porciju, kurā iekļauta tikai ēdiena 

pagatavošanā izmantotās pārtikas izmaksas. 

 Aprēķini veikti, ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu 

Nr.172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un 

sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” 1.pielikuma 

„Uztura normas pirmsskolas izglītības programmas īstenojošo izglītības iestāžu izglītojamiem” 

nosacījumus. 

 Ņemot vērā to, ka domes lēmumi par bērnu ēdināšanas pakalpojumu maksām, atvieglojumiem 

ir nepārskatāmi, pieņemti lēmumos daudz grozījumu, ir nepieciešams izstrādāt lēmuma projektu 

jaunā redakcijā, kā arī pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 6.punktu 

un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons,  

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

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

 

1. Apstiprināt ar 2022.gada 1.septembri  pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas vidējās 

faktiskās izmaksas (brokastis, pusdienas, launags) vienā dienā Ventspils novada pirmsskolas 

izglītības un vispārējās izglītības iestādēs: 

1.1. Vecumā no 1,5-2 gadiem- vidējā faktiskā izmaksa vienā dienā (brokastis pusdienas, launags) 

– 4,16 euro, tsk. pārtikas produktu izmaksa – 2,65 euro (brokastis-0,65 euro, pusdienas – 

1,38 euro, launags-0,62 euro). 

1.2. Vecumā no 3-6 gadiem – vidējās faktiskās izmaksas vienā dienā (brokastis, pusdienas, 

launags) – 4,43. euro, t.sk. pārtikas produktu izmaksa -2,91euro (brokastis – 0,79 euro, 

pusdienas – 1,38 euro, launags – 0,74 euro). 

2.  Ar 2022. gada 1.septembri nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas 

pakalpojumu (brokastis, pusdienas, launags) apmaksu pirmsskolas vecuma bērniem, 

neatkarīgi no šo izglītības iestāžu izglītojamo deklarētās dzīves vietas. 

3. Ja ēdināšanas pakalpojumu nesniedz Ventspils novada izglītības iestāde, bet cita juridiska 

persona, kuras ēdināšanas izmaksas pārsniedz pašvaldības noteiktās izmaksas uz 1 

izglītojamo, tad Ventspils novada pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamiem neatkarīgi no 

to deklarētās dzīves vietas, papildus tiek piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi, sedzot 

starpību starp pašvaldības aprēķināto maksas tarifu un pakalpojuma sniedzēja ēdināšana 

izmaksām. 
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4. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 

27.februāra Ventspils novada domes lēmumu „Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novada pirmsskolas izglītības un vispārējās 

izglītības iestādēs” (protokols Nr.59,11.§). 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (Ā.Āķis) 

nodrošināt finansējumu izmaksu segšanai šā lēmuma 1.punktā minētajiem izglītojamiem no 

Ventspils novada pirmsskolas iestāžu/grupu budžetos paredzētajiem līdzekļiem.  

6. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča). 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu visām novada pašvaldības pirmsskolas izglītības 

iestādēm, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils 

novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis),  

 

4.§ 
PAR PAPILDINĀJUMU VENTSPILS NOVADA DOMES 2022. GADA 31. MARTA LĒMUMĀ 

"PAR VALSTS VIETĒJO AUTOCEĻU PĀRŅEMŠANU" 

(ziņo: G.Landmanis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam 

G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 2022.gada 31.martā, pamatojoties uz 2021.gada 22.decembra 

Satiksmes ministrijas (turpmāk – SM) vēstuli Nr.04.1-02/5055 "Par valsts vietējo autoceļu 

pārņemšanu", pieņēma lēmumu "Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu", protokols Nr.17, 22.§, 

(turpmāk – Lēmums) ar kuru atzina par lietderīgu pārņemt pašvaldības īpašumā 11 (vienpadsmit) 

valsts vietējos autoceļus. Lēmums tika pieņemts atbilstoši SM sniegtajai informācijai un pēc tā 

brīža Valsts zemes dienesta (VZD) kadastra datiem. Uz Lēmuma pieņemšanas dienu VZD 

kadastrā pārņemt plānoto valsts nekustamo īpašumu sastāvā inženierbūves (autoceļi) nebija 

reģistrētas. Ventspils novada pašvaldība 16.08.2022. ir saņēmusi Valsts sabiedrības ar ierobežotu 

atbildību "Latvijas valsts ceļi" (turpmāk - LVC) vēstuli Nr. 4.8/13120 "Par Ventspils novada 

domes lēmumu” (reģ. Nr. IN16729), kurā sniegta informācija par to, ka LVC ir veikusi darbības 

inženierbūves uz valsts vietējā autoceļa V1339 "Ance-Trumpi" deklarēšanai VZD kadastrā, un 

lūdz domi grozīt vai papildināt domes Lēmumu, papildinot to ar aktuālo nekustamā īpašuma 

sastāvu.  

Ievērojot LVC sniegto informāciju, VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra infomācijas 

sistēmā aktualizētos datus, un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 1.daļas 2. 

punktu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu; Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra 

saistošo noteikumu Nr.19 „Ventspils novada pašvaldības nolikums” 36.6.apakšpunktu,  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons,  

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

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

 

1. Papildināt Ventspils novada domes 2022.gada 31.marta lēmumu "Par valsts vietējo autoceļu 

pārņemšanu", protokols Nr.17, 22.§, iekļaujot tajā jaunu punktu 12.punktu: 
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"12. Pārņemt bez atlīdzības valstij piederošo nekustamo īpašumu “V1339” 

(nekustamā īpašuma kadastra Nr. 98440070207) – zemes vienību 4,8 ha platībā (zemes 

vienība ar kadastra apzīmējumu 98440030098), zemes vienību 0,47 ha platībā (zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 98440070207) un uz tām izbūvēto komplekso 

inženierbūvi – “Autoceļš V1339 km 0,000-2,800” (būves kadastra apzīmējums 

98440030098001) – valsts vietējo autoceļu “Ance-Trumpi”,  Ances pagastā, Ventspils 

novadā". 

 

2. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc komitejas sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu  

2.1.  nosūtīt elektroniska dokumenta formā Satiksmes ministrijai, e-pasts: 

satiksmes.ministrija@sam.gov.lv  

2.2.   nosūtīt elektroniska dokumenta formā Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību 

"Latvijas valsts ceļi", e-pasts: lvceli@lvceli. lv  

2.3.  nodot Komunālajai nodaļai, Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar centraliz. 

grāmatvedību.  

 

5.§ 
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES 

(ziņo: K.Strika) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas projektu vadītājai K.Strikai. 

K.Strika informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2022.gada 30.maijā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības 

pārvalde (turpmāk- LAD) apstiprināja Ventspils novada pašvaldības projekta iesniegumu Nr.22-

08-AL-17-A019.2203-000007 “Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Tārgalē” (turpmāk- 

Projekts) Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansējuma saņemšanai. 

Projekta mērķis ir kvalitatīvas un drošas dzīves vides veidošana aktīvākai atpūtai iedzīvotājiem ar 

daudzveidīgu pakalpojumu klāstu un ilgtspējīgu, vidi saudzējošu infrastruktūru.  

Projekta īstenošanai ir veikts būvdarbu iepirkums “Universāli pielietojamas velotrases jaunbūve 

Tārgalē” ar identifikācijas Nr. VND2022/34 ELFLA, kā rezultātā 2022.gada 17.augustā starp 

pašvaldību un SIA “We Build Parks” ir noslēgts būvdarbu līgums. Būvuzraudzības pakalpojumu 

nodrošināšanai tika veikta cenu aptauja, kā rezultātā tiks slēgts līgums ar SIA “SB Uzraudzība”. 

Projekta kopējās izmaksas ir sekojošas: 

Izmaksu pozīcija Pretendents/ darbu veicējs Līguma summa ar PVN, EUR 

Velotrases jaunbūve SIA “We Build Parks” 66 476,31 

Būvuzraudzība SIA “SB Uzraudzība” 3 932,50 

 Kopā: 70 408,81 

Saskaņā ar LAD lēmumu projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 50 000, no tām publiskais 

finansējums (ELFLA, 90%) EUR 45 000, bet pašvaldības līdzfinansējums (10%) EUR 5 000. 

Projekta īstenošanas uzsākšanai ir saņemts publiskā finansējuma avanss no LAD 20 % apmērā- 

EUR 9000. Projekta īstenošanas nodrošināšanai no pašvaldības budžeta nepieciešami EUR 

11 408,81.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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” 11.punktu,  

mailto:satiksmes.ministrija@sam.gov.lv
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atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, A.Bileskalns, R.Krūmiņš, A.Zariņš, G.Bože, M.Dadzis, D.Vašuka, A.Vārpiņš, 

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 projekta Nr.22-08-

AL-17-A019.2203-000007 “Universāli pielietojamas velotrases ierīkošana Tārgalē” 

ietvaros veicamajiem būvdarbiem EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro un 0 centi) apmērā, 

tajā skaitā PVN 21%. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanas nodrošināšanai EUR 11 408,81 

apmērā no Ventspils novada pašvaldības 2022.gada budžeta līdzekļiem. 

3. Aizņēmuma izņemšanu veikt 2022.gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2023.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 

5 (piecu) gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.  

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” 

11.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2022.gada 14.septembrim. 

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

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis), Attīstības nodaļai (K.Strika).  

 

6.§ 

PAR LĪGUMU PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MANTAS NODOŠANAS 

BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ SIA “VNK SERVISS” SILTUMAPGĀDES  

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI IEDZĪVOTĀJIEM TĀRGALES PAGASTĀ, PILTENES 

PILSĒTĀ UN PAGASTĀ TERMIŅA PAGARINĀJUMU 
(ziņo: J.Krilovskis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

J.Krilovskis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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

autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā 

siltumapgādes pakalpojumus. 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), kuras statūtos noteiktais viens no darbības pamatmērķiem 

un veidiem ir siltumapgādes pakalpojumu sniegšana. 

       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 rīcība ar publiskas personas finanšu 
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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 SIA “VNK serviss” Ventspils novada 

pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi, kas ietver siltumapgādes 

pakalpojumu sniegšanu Tārgales pagastā, Piltenes pilsētā un pagastā,  2021.gada 12.augustā 

Ventspils novada dome pieņēma lēmumu (protokols Nr.5, 1.§) par Ventspils novada pašvaldības 

mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “VNK serviss” siltumapgādes pakalpojumu 

sniegšanai iedzīvotājiem Tārgales pagastā, Piltenes pilsētā un pagastā, noslēdzot attiecīgus 

līgumus ar SIA “VNK serviss” par mantas nodošanu bezatlīdzības  lietošanā. Ar mērķi nodrošināt 

kvalitatīvus un energoefektīvus siltumapgādes pakalpojumus SIA “VNK serviss” vēlas piesaistīt 

papildus finanšu resursus energoefektivitātes projektu īstenošanas vajadzībām, līdz ar ko 

nepieciešams pagarināt iepriekš noslēgto līgumu par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā pakalpojumu sniegšanai siltumapgādes jomā Piltenes pilsētā un pagastā un Tārgales 

pagastā termiņus, atbilstoši lēmumam pievienotajām vienošanās par līgumu termiņu pagarinājumu 

(pielikumā uz 2 lapaspusēm). 

        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 

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 – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons,  

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

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

 

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

Ugāles ciems, Ugāles pag., Ventspils novads, LV-3615) noslēgtos līgumus par pašvaldības 

mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pakalpojumu sniegšanai siltumapgādes jomā Piltenes 

pilsētā un pagastā un Tārgales pagastā, saskaņā ar lēmuma pielikumu Nr.1 un pielikumu Nr.2. 

   

2. 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), Tārgales pagasta pārvaldei 

(M.Laksbergs), Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldei (A.Kress), Juridiskās nodaļas vadītājai 

(K.Ņikoļenko) un SIA „VNK serviss“ (D.Skudra). 

 

7.§ 

PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA CENĀM UGĀLES VIDUSSKOLĀ 

(ziņo:A.Klimoviča) 
 

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

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Saskaņā ar Ventspils novada pašvaldības noslēgto 2021.gada 7.jūlija līgumu 

Nr.IE2021/45 ar SIA „Audora” „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestādēs” un SIA „Audora” 2022.gada 23.augusta iesniegumu par preču un 

pakalpojumu cenu pieaugumu, kā arī, ņemot vērā ēdināšanas izmaksu tāmes aprēķinus, un, lai 

nodrošinātu 12.03.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.172 „Noteikumi par uztura normām 

izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem 

un ārstniecības iestāžu pacienti” izpildi, ar 2022.gada 1.septembri, ir nepieciešams noteikt Ugāles 

vidusskolā skolēnu ēdināšanas cenas sekojoši: 1.-4.klasei- 2,35 euro, (bez PVN) 5.-12.klasei- 2,44 

euro (bez PVN) Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Bileskalns, 

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

PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

1. Apstiprināt skolēnu ēdināšanas cenu izmaksas Ugāles vidusskolā, kas piemērojamas ar 

2022.gada 1.septembri sekojoši: 

1.1. Ugāles vidusskolā 1.-4.klasei 2,35 euro, (bez PVN), 2,84 euro (ar PVN) vienam skolēnam 

vienā dienā);  

1.2. Ugāles vidusskolā 5.-12.klasei 2,44 euro, (bez. PVN ), 2,95 euro (ar PVN)vienam 

skolēnam vienā dienā).  

2. Veikt sekojošu  grozījumu Ventspils novada pašvaldības 2021.gada 7.jūnija līguma 

Nr.IE2021/45 ar SIA “Audora” “Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ventspils 

pašvaldības izglītības iestādēs”, 3.1.apakšpunktā, izsakot to sekojošā redakcijā: 

“3.1.līgumcena viena izglītojamā ēdināšanai vienā dienā: pusdienas 1.-4.klašu izglītojamiem 

2,35 euro (bez PVP), 2,84 euro (ar PVN), pusdienas 5.-12.klašu izglītojamiem 2,44 euro 

(bez PVN), 2,95euro ( ar PVN).  

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļai (A.Paulāns) sagatavot vienošanos 

pie 2021.gada 7.jūlija līguma Nr.IE/2021/45 „Par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs” ar SIA „Audora” par izglītojamo 

ēdināšanu saskaņā ar šā lēmuma 2.punktu. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča). 

6. Uzdot Kancelejai (I.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles vidusskolai (D.Šimpermane), 

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada 

pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Ventspils novada 

pašvaldības Iepirkumu nodaļai (A.Paulāns). 

 

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

 

Sēdi slēdz plkst.10.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks       _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          L.Zernevica        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                      


