
 

  

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

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

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2022.gada 1.septembrī                                                                                  28 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 16.00 

Sēdi atklāj plkst. 16.00 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Liene Zernevica, Kancelejas vecākā lietvede 

    

Piedalās                     Guntis Mačtams 

                                   Ilva Cērpa 

               Aigars Matisons 

                                   Ilze Judzika 

                                   Agris Bileskalns 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

                                   Raitis Krūmiņš 

                                    

 

Nezināmu iemeslu dēļ nepiedalās deputāti    Māris Dadzis 

                                                                       Elita Kuģeniece 

                                                                       Ints Apsītis  

                                                                       Dace Vašuka 

                                                                      Gatis Gāga 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                               Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Uzaicināta:           SIA “VNK serviss” valdes locekle Diāna Skudra 

 

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

 

1. Par launaga maksas noteikšanu Ventspils novada vispārizglītojošās skolās, kurās 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādē. 

2. Par grozījumiem ar SIA “VNK serviss” 2014.gada 13. novembrī noslēgtajā Deleģēšanas 

līgumā. 

3. Par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Tārgales pagastā 

realizēšanai. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav,            

n o l e m j: 

 

Apstiprināt šādu 2022.gada 01.septembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par launaga maksas noteikšanu Ventspils novada vispārizglītojošās skolās, kurās 

ēdināšanas pakalpojumu nodrošina izglītības iestādē. 

2. Par grozījumiem ar SIA “VNK serviss” 2014.gada 13. novembrī noslēgtajā 

Deleģēšanas līgumā. 

3. Par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Tārgales pagastā 

realizēšanai. 
 

1.§ 

PAR LAUNAGA MAKSAS NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS SKOLĀS, KURĀS ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU 

NODROŠINA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ 

 (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 29.oktobrī ir pieņēmusi lēmumu „Par launaga maksas 

noteikšanu Ventspils novada vispārizglītojošās skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina 

izglītības iestādē“( sēdes protokols Nr.73,3.§)); (turpmāk -Lēmums). Lēmumā ir noteikts, ka 

Ventspils novada vispārizglītojošo skolu (izglītības iestādēs, kurās ēdiena sagatavošanu 

nodrošina pašvaldības izglītības iestādes) skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās izmaksas vienai 

launaga porcijai-EUR 0,71, t.sk. pārtikas produktu izmaksas EUR 0,42 apmērā.. 

      Lai pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos nodrošinātu  

pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir pareiza, sabalansēta un regulāra uztura lietošanas paradumu 

veicināšana un attīstīšana, kas mazinātu riskus skolēnu veselībai, kā arī ievērojot apstākli, ka 

skolēni pēc mācību stundām apmeklē pulciņu nodarbības, un vecāku izteiktos priekšlikumus par 

iespēju bērniem izglītības iestādē saņemt ēdināšanas pakalpojumu-launagu, Ventspils novada 

pašvaldība ir veikusi launaga maksas izcenojuma aprēķinu, kurā iekļauti izdevumi, kas ietver 

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

    Aprēķini veikti atbilstoši 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” paredzētajām 

prasībām. 

    Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībā“ 15.panta pirmās daļas 

6.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav,            

n o l e m j: 

       

1. Apstiprināt Ventspils novada vispārizglītojošo skolu (izglītības iestādēs, kurās ēdiena 

sagatavošanu nodrošina pašvaldības izglītības iestādes) skolēnu ēdināšanas vidējās faktiskās 
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izmaksas vienai launaga porcijai- EUR 1,08, t.sk. pārtikas produktu izmaksas EUR 

-0,74 apmērā.; izmaksu cenu pielīdzinot pirmsskolas vecuma bērnu ( 3-6.gadi)  ēdināšanas ( 

launaga) vidējām faktiskām  izmaksām, atbilstoši Ventspils novada domes 2022.gada 

25.augusta lēmuma “Par pirmsskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas 

maksu Ventspils novada pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs”( sēdes 

protokols Nr.27,3.§) pielikumam. 

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā noteiktā maksa par ēdināšanas pakalpojumu piemērojama 

no 2022.gada.1.septembra. 

3. Ar šā lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu 2020.gada 29.oktobra Ventspils 

novada domes lēmumu „Par launaga maksas noteikšanu Ventspils novada vispārizglītojošās 

skolās, kurās ēdināšanas pakalpojumus nodrošina izglītības iestādē“  (protokols Nr.73,3.§). 

4. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča). 

5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis), triju 

darba dienu laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas, nodrošināt tā publicēšanu Ventspils 

novada pašvaldības mājas lapā  www.ventspilsnovads. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt  tā izrakstu novada pašvaldības izglītības iestādēm, Ventspils 

novada pašvaldības Izglītības pārvaldei ( A.Klimoviča), Finašu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību  (A.Āķis), sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanis). 

 

2.§ 

PAR GROZĪJUMIEM AR SIA “VNK SERVISS”  

2014.GADA 13.NOVEMBRĪ NOSLĒGTAJĀ DELEĢĒŠANAS LĪGUMĀ  

(ziņo: J.Krilovskis, D.Skudra ) 

 

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

SIA “VNK serviss”valdes loveklei D.Skudrai. 

J.Krilovskis un D.Skudra informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

2014.gada 13.novembrī, pamatojoties uz Ventspils novada domes 2014.gada 

11.novembra lēmumu (protokols Nr.40, 1.§),  Ventspils novada pašvaldība noslēdza Deleģēšanas 

līgumu ar SIA “VNK serviss” par komunālo pakalpojumu siltumapgādes jomā sniegšanu 

Ventspils novada teritorijā. Kapitālsabiedrība SIA “VNK serviss” veic pasākumus siltumapgādes 

pakalpojumu efektivitātes uzlabošanā, piesaistot finanšu resursus ieguldījumiem siltumapgādes 

infrastruktūrā, sakarā ar ko nepieciešami tehniski precizējumi starp Ventspils novada pašvaldību 

un kapitālsabiedrību 2014.gada 13.novembrī noslēgtajā Deleģēšanas līgumā. 

        Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 

pirmās daļas 1.punktu, 21.panta pirmās daļas 23.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 

40.panta pirmo un otro daļu, 41.panta pirmo daļu, 

atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav,            

n o l e m j: 
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1. Izdarīt grozījumus Ventspils novada pašvaldības un SIA “VNK serviss” 

2014.gada 13.novembrī noslēgtajā Deleģēšanas līgumā, apstiprinot grozījumus atbilstoši 

vienošanās Nr.7 šī lēmuma pielikumā Nr.1 (pielikumā uz vienas lapas).   

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

protokola parakstīšanas, šā lēmuma izrakstu un Vienošanos Nr.7 par grozījumiem 2014.gada 

13.novembrī Deleģēšanas līgumā nosūtīt SIA „VNK serviss“ (D.Skudra), Juridiskai nodaļai 

(K.Ņikoļenko). 

3.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU SILTUMAPGĀDES SISTĒMAS REKONSTRUKCIJAS 

TĀRGALES PAGASTĀ REALIZĒŠANAI  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

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 

Tārgales  pagastā ir nodota SIA “VNK serviss”, reģistrācijas Nr.41203017566, un piešķirtas tiesības 

sniegt siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus Ventspils novada Tārgales pagasta teritorijas 

iedzīvotājiem. 

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

apkures katla iekārtas piegādi un pilnas apsaistes un padeves montāžu Tārgales katlu mājā ar iepirkuma 

identifikācijas Nr. VNK 2022/024  “Šķeldas apkures iekārtu piegāde un un pilnas apsaistes un padeves 

montāža Tārgales  katlu mājā”.  

Par uzvarētāju atzīts “ANTARA LT” UAB, ar darbu izpildes līgumcenu 320 291,00 euro (trīs simti 

divdesmit tūkstoši divi simti deviņdesmit viens euro un 00 centi), ar kuru noslēgts līgums un samaksāts 

avansa maksājums 96 087,30 eiro. 

Ņemot vērā to, ka, lai SIA „VNK serviss“ varētu veikt  Tārgales 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 – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav,                   

n o l e m j: 

 

1. Atcelt Ventspils novada domes 2022.gada 28.jūlija lēmumu “Par pašvaldības galvojumu 

siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas Tārgales pagastā realizēšanai”; 

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

ilgtermiņa aizņēmumam līdzfinansējuma nodrošināšanai 224 203,70 euro (divi simti divdesmit četri 

tūkstoši divi simti trīs euro un 70 centi) apmērā,  projekta “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana 

Ventspils novada Tārgales pagastā” realizēšanai. 
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3. Aizņēmumu SIA “VNK serviss” izņemt vidējā termiņā 2022./2023.gadā, pamatojoties uz 

darbu izpildes grafiku: 

a. 2022.gadā –  64 058,20 euro (sešdesmit četri tūkstoši piecdesmit astoņi euro un 20 centi); 

b. 2023.gadā – 160 145,50 euro (viens simts sešdesmit tūkstoši viens simts četrdesmit pieci euro 

un 50 centi). 

4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu SIA „VNK serviss” uzsāks ar 2024.gada 1.janvāri. Aizņēmuma 

atmaksu veiks 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. Galvojuma atmaksu garantēt no 

pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

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“ 

11.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē pēc CFLA lēmuma par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu 

saņemšanas. 

6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) 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.16.40 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks       _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          L.Zernevica         _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                

                                                       


