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Sēde sasaukta plkst. 10.50 

Sēdi atklāj plkst. 10.50 
 

 

Sēdes darba kārtība: 
 

1. Novada domes lēmējvaras struktūras apstiprināšana. 

2. Novada domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšana. 

3. Novada domes pastāvīgo komiteju izveidošana un deputātu ievēlēšana komiteju sastāvā. 

4. Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšana amatā. 

5. Par novada domes administrācijas kā budžeta iestādes izveidošanu. 

6. Par novada domes juridisko un faktisko adresi. 

7. Par pagastu un Piltenes pilsētas budžetu apvienošanu. 

8. Par izmaiņām domes darbinieku darba nosacījumos. 

9. Par Usmas pagasta izpilddirektora vietas izpildītāju. 

10. Par pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā. 

11. Par darba samaksu ievēlētajām amatpersonām un deputātiem. 
 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Ilona Stradiņa, Lietvedības un attīstības nodaļas vecākā speciāliste 

       

Piedalās - 

Deputāti:  Jānis Abakuks 

   Viesturs Ameļins 

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

mailto:info@ventspilsrp.lv
http://www.ventspilsrp.lv/
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Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Andris Jaunsleinis 

Aira Kajaka 

Raitis Krūmiņš 

Mārtiņš Libkovskis 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte 

Nellija Sileviča 

Dainis Veidemanis 

 

Preses pārstāvji: Līga Tīrmane , SIA „ Ventas Balss” korespondente   

   Kārlis Lithens , ziņu aģentūras LETA korespondents   

 

TV pārstāvji:  Gonda Porniece , SIA „ Ventspils TV” korespondente   

 

Partiju pārstāvji: Oskars Junkars, „Jaunais laiks/Pilsoniskā savienība”   

   Voldemārs Akmentiņš, „Zaļo un zemnieku savienība”    

 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks iesaka apstiprināt par domes sēdes protokolētāju 

novada domes Lietvedības un attīstības nodaļas vecāko speciālisti Ilonu Stradiņu. 

 

Atklāti balsojot:  PAR – 15 balsis;  PRET – nav;  ATTURAS – nav, Ventspils novada dome   par 

sēdes protokolētāju apstiprina I.Stradiņu. 

 

 

 

1. § 
NOVADA DOMES LĒMĒJVARAS STRUKTŪRAS APSTIPRINĀŠANA 

(A.Mucenieks, A.Kajaka, A.Jaunsleinis) 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina apstiprināt pielikumā pievienoto novada 

domes lēmējvaras struktūru. 

 

     Deputāte Aira Kajaka iebilst pret šādu modeli, jo novada domes priekšsēdētāja trīs atbrīvotie 

vietnieki ir parāk daudz pašam novadam un tā budžetam, un iesaka struktūrā paredzēt tikai vienu 

priekšsēdētāja vietnieku. 

 

     Deputāts Andris Jaunsleinis aicina atbalstīt piedāvāto struktūru, jo sarežģītos darba apstākļos 

nepieciešams efektīvs varas modelis, kuram lēmumi būs jāpieņem ļoti strauji un atbildīgi. 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks aicina deputātus balsot par domes priekšsēdētāja 

vietnieku skaitu – trīs vietnieki. 

 

Atklāti balsojot: PAR - 11 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis); PRET – 4 

(G.Bože,A.Kajaka,G.Roderte, N.Sileviča);ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j : 
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1. Apstiprināt novada domes priekšsēdētāja trīs vietnieku iekļaušanu lēmējvaras struktūrā. 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks atkārtoti ierosina apstiprināt pielikumā pievienoto 

novada domes lēmējvaras struktūru. 

 

Atklāti balsojot: PAR - 12 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, D.Veidemanis); PRET – 3 

(A.Kajaka,  G.Roderte,  N.Sileviča); ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j : 

 

2. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības struktūru (pielikumā). 

 

 

2. § 
NOVADA DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKU IEVĒLĒŠANA  

(A.Mucenieks, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka) 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina domes priekšsēdētāja vēlēšanām 

izveidotās balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājai A.Kajakai organizēt aizklātās balsošanas 

balsu skaitīšanas procedūru novada domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanās. Balsu skaitīšanas 

komisijas priekšsēdētāja A.Kajaka atbalsta šo ierosinājumu. 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 

priekšsēdētāja pirmā vietnieka sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatam. 

     Deputāts Māris Dadzis par kandidātu novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka sociālajos, 

izglītības, kultūras un sporta jautājumos amatam izvirza deputāti Gunitu Ansoni. 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina apstiprināt viena kandidāta ierakstīšanu 

vēlēšanu zīmēs Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka sociālajos, izglītības, 

kultūras un sporta jautājumos vēlēšanām. 

 

Atklāti balsojot:  PAR – 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, 

A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis); PRET – nav;  ATTURAS – 1 (G.Ansone), Ventspils novada dome  nolemj 

Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka sociālajos, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos vēlēšanām vēlēšanu zīmēs ierakstīt vienu kandidātu: Gunita Ansone. 

 

     Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija 

apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada domes priekšsēdētājam 

A.Muceniekam. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu 

un 40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,  

 

     Aizklāti balsojot: PAR - 15 balsis, PRET - nav, ATTURAS - nav (balsu skaitīšanas 

protokols Nr. 3), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Ievēlēt deputāti GUNITU ANSONI par Ventspils novada domes priekšsēdētāja 

pirmo vietnieku sociālajos, izglītības, kultūras un sporta jautājumos. 
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     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 

priekšsēdētāja pirmā vietnieka investīciju un attīstības jautājumos amatam. 

     Deputāts Andris Jaunsleinis par kandidātu novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka 

investīciju un attīstības jautājumos amatam izvirza deputātu Māri Dadzi. 

 

    Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina apstiprināt viena kandidāta ierakstīšanu 

vēlēšanu zīmēs Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka investīciju un attīstības 

jautājumos vēlēšanām. 

 

Atklāti balsojot:  PAR – 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis,  

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis); PRET – nav;  ATTURAS – 1 (M.Dadzis), Ventspils novada dome  

nolemj Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka investīciju un attīstības 

jautājumos vēlēšanām vēlēšanu zīmēs ierakstīt vienu kandidātu: Māris Dadzis. 

 

 Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija 

apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada domes priekšsēdētājam 

A.Muceniekam. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu 

un 40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,  

 

     Aizklāti balsojot: PAR - 15 balsis, PRET - nav, ATTURAS - nav (balsu skaitīšanas 

protokols Nr. 4), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

2. Ievēlēt deputātu MĀRI DADZI par Ventspils novada domes priekšsēdētāja pirmo 

vietnieku investīciju un attīstības jautājumos. 

 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina izvirzīt kandidātus novada domes 

priekšsēdētāja vietnieka nekustamo īpašumu un komunālajos jautājumos amatam. 

     Deputāts Andris Jaunsleinis par kandidātu novada domes priekšsēdētāja vietnieka nekustamo 

īpašumu un komunālajos jautājumos amatam izvirza deputātu Mārtiņu Libkovski. 

 

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina apstiprināt viena kandidāta ierakstīšanu 

vēlēšanu zīmēs Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka nekustamo īpašumu un 

komunālajos jautājumos vēlēšanām. 

 

Atklāti balsojot:  PAR – 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis,  

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis); PRET – nav;  ATTURAS – 1 (M.Libkovskis), Ventspils novada dome  nolemj 

Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka nekustamo īpašumu un komunālajos 

jautājumos vēlēšanām vēlēšanu zīmēs ierakstīt vienu kandidātu: Mārtiņš Libkovskis. 

      

Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija 

apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada domes priekšsēdētājam 

A.Muceniekam. 
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Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu 

un 40.panta otro daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus,  

 

     Aizklāti balsojot: PAR - 9 balsis, PRET – 6 balsis, ATTURAS - nav (balsu skaitīšanas 

protokols Nr. 5), Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

3. Ievēlēt deputātu MĀRTIŅU LIBKOVSKI par Ventspils novada domes 

priekšsēdētāja vietnieku nekustamo īpašumu un komunālajos jautājumos. 

 

 

3. § 
NOVADA DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU  

IZVEIDOŠANA UN DEPUTĀTU IEVĒLĒŠANA KOMITEJU SASTĀVĀ 

(A.Mucenieks) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 20.panta otro daļu, 21.panta pirmās daļas 10.punktu 

un 50.pantu panta otro daļu,   

 

     Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Izveidot Finanšu pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus: 

Aivaru Mucenieku; 

Mārtiņu Libkovski; 

Māri Dadzi; 

Gunitu Ansoni; 

Daini Veidemani; 

Airu Kajaku; 

Gaidi Boži. 

     

     Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

2. Izveidot Sociālo, izglītības, kultūras un sporta pastāvīgo komiteju 5 cilvēku sastāvā 

un ievēlēt tajā deputātus:  

Gunitu Ansoni; 

Aivaru Čakli; 

Jāni Abakuku; 

Gunti Mačtamu; 

Nelliju Sileviču. 
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Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

3. Izveidot Teritorijas un ekonomikas attīstības pastāvīgo komiteju 7 cilvēku sastāvā 

un ievēlēt tajā deputātus: 

Māri Dadzi; 

Raiti Krūmiņu; 

Andri Jaunsleini; 

Viesturu Ameļinu; 

Gaidi Boži; 

Gintu Roderti; 

Daini Veidemani. 

 

Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

4. Izveidot Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu pastāvīgo 

komiteju 5 cilvēku sastāvā un ievēlēt tajā deputātus:  

Mārtiņu Libkovski;  

Viesturu Ameļinu; 

Gunitu Ansoni; 

Gunti Mačtamu; 

Māri Dadzi. 

 

5. Uzdot pastāvīgajām komitejām līdz nākamajai novada domes sēdei sasaukt pirmo 

komitejas sēdi un ievēlēt komiteju priekšsēdētājus. 

6. Uzdot pastāvīgajām komitejām viena mēneša laikā izstrādāt komiteju nolikumus un 

iesniegt tos apstiprināšanai novada domē. 

 

4. § 
NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA IECELŠANA AMATĀ 

(A.Mucenieks, M.Dadzis, A.Kajaka, A.Jaunsleinis, G.Bože, G.Ansone) 

 

     Novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks ierosina iecelt novada pašvaldības 

izpilddirektora amatā esošo izpilddirektoru Daini Valdmani. 

     Deputāts Andris Jaunsleinis atbalsta šo kandidatūru un aicina pārējos deputātus balsot PAR. 
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     Pēc deputātes Gunitas Ansones ierosinājuma uz sēdi tiek uzaicināts izpilddirektora amata 

kandidāts D.Valdmanis, lai iepazīstinātu novada domes deputātus ar savu redzējumu par jaunā 

novada darbības modeli. 

     Pēc izpilddirektora kandidāta uzklausīšanas novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 

aicina deputātus balsot. 

     Deputāts Mārtiņš Libkovskis par izpilddirektora amata kandidātu Daini Valdmani ierosina 

balsot aizklāti. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 40.panta otro daļu, atklāti balsojot: PAR - 14 

(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, 

M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET – 1 

(G.Bože), ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

     Balsojumu par novada pašvaldības izpilddirektora kandidatūru veikt, aizklāti balsojot.   

       

     Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks ierosina apstiprināt viena kandidāta ierakstīšanu 

vēlēšanu zīmēs Ventspils novada domes izpilddirektora vēlēšanām. 

 

Atklāti balsojot:  PAR – 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis); PRET – nav;  ATTURAS – nav, Ventspils novada dome nolemj 

Ventspils novada domes izpilddirektora vēlēšanām vēlēšanu zīmēs ierakstīt vienu kandidātu: 

Dainis Valdmanis. 

 

     Tiek paziņots pārtraukums, lai deputāti varētu izdarīt savu izvēli un balsu skaitīšanas komisija 

apkopot vēlēšanu rezultātus, kuri pēc tam tiek nodoti novada domes priekšsēdētājam 

A.Muceniekam. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 11.punktu un 68.panta pirmo 

daļu, kā arī ņemot vērā balsu skaitīšanas rezultātus, aizklāti balsojot: PAR – 9 balsis; PRET – 6 

balsis; ATTURAS – nav, (balsu skaitīšanas protokols Nr.6), Ventspils novada dome  n o l e m j: 

   

      Iecelt Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora amatā DAINI VALDMANI. 

 

 

5. § 
PAR NOVADA DOMES ADMINISTRĀCIJAS KĀ BUDŽETA IESTĀDES IZVEIDOŠANU 

(A.Mucenieks) 

 

Ņemot vērā Ministru kabineta 2001.gada 27.marta noteikumu nr.150 „Noteikumi par nodokļu 

maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 

4.punkta un 4.2.1.apakšpunkta, 5.punkta un 5.2.1.apakšpunkta, 9.punkta un 9.1.apakšpunkta 

nosacījumus, atklāti balsojot:  PAR – 15 balsis;  PRET – nav;   ATTURAS – nav,  Ventspils 

novada dome   n o l e m j: 

 

Izveidot Ventspils novada domes administrāciju par budžeta iestādi „Ventspils novada 

pašvaldība”. 
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6. § 
PAR NOVADA DOMES JURIDISKO UN FAKTISKO ADRESI 

(A.Mucenieks, A.Jaunsleinis) 

 

Atklāti balsojot:  PAR – 15 balsis;  PRET – nav;   ATTURAS – nav,  Ventspils novada dome   

n o l e m j: 

 

Noteikt Ventspils novada domes atrašanās vietu – Skolas ielā 4, Ventspilī, LV-3601. 

 

 

7. § 
PAR PAGASTU UN PILTENES PILSĒTAS BUDŽETU APVIENOŠANU 

(A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, J.Abakuks,A.Kajaka, M.Dadzis) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 37.pantu, atklāti balsojot: PAR 15 

(J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, 

R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), 

PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome  n o l e m j: 

1. Apvienot bijušo vietējo pašvaldību: pagastu un Piltenes pilsētas budžetus. 

2. Uzdot novada domes administrācijai līdz 2009.gada 25.jūlijam izstrādāt novada 

pašvaldības 2009.gada budžeta projektu un iesniegt izskatīšanai Finanšu  komitejā. 

3. Finanšu komitejai līdz 2009.gada 30.jūlijam sagatavot novada pašvaldības 2009.gada 

budžeta projektu izskatīšanai novada domes sēdē. 

 

8. § 
PAR IZMAIŅĀM DOMES DARBINIEKU DARBA NOSACĪJUMOS 

(A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, M.Dadzis) 

 

Atklāti balsojot:  PAR – 15 balsis;  PRET – nav;   ATTURAS – nav,  Ventspils novada dome   

n o l e m j: 

 

1. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram līdz 2009.gada 3.jūlijam sagatavot 

brīdinājumus domes administrācijas darbiniekiem par darba nosacījumu maiņu pēc 

novada pašvaldības administrācijas struktūras izveidošanas. 

2. Uzdot novada pagastu un pilsētas pārvaldes izpilddirektoriem līdz 2009.gada 3.jūlijam 

sagatavot brīdinājumus pārvalžu administrāciju darbiniekiem par darba nosacījumu 

maiņu pēc pārvalžu struktūras izveidošanas. 

 

 

9. § 
PAR USMAS PAGASTA IZPILDDIREKTORA VIETAS IZPILDĪTĀJU 

(A.Mucenieks, A.Jaunsleinis, A.Kajaka, N.Sileviča, G.Roderte, G.Ansone, M.Dadzis, A.Čaklis) 

 

     Deputāts Andris Jaunsleinis par Usmas pagasta izpilddirektora vietas izpildītāju ierosina 

iecelt Gendrihu Šķesteru. 

     Deputātes Nellija Sileviča un Ginta Roderte iebilst pret šo kandidatūru, jo G.Šķesters kā 

iepriekšējais pagasta padomes vadītājs tika atstādināts no amata un ierosina iecelt Ēriku Upīti. 
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     Deputāts Andris Jaunsleinis iebilst pret šo kandidatūru, jo Ē.Upīts, būdams pēdējais pagasta 

vadītājs, nav izpildījis savus pienākumus un nav nodrošinājis pagasta izpilddirektora savlaicīgu 

apstiprināšanu. 

     Deputāte Gunita Ansone piesaka savu kandidatūru. 

     Deputāts Māris Dadzis atbalsta šo kandidatūru un aicina pārējos deputātus balsot PAR. 

Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

     Par Usmas pagasta izpilddirektora vietas izpildītāju iecelt Gunitu ANSONI, Ugāles pagasta 

izpilddirektori, uz laiku līdz pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanai. 

 

 

10. § 
PAR PĀRSTĀVJU IZVIRZĪŠANU KURZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONA  

ATTĪSTĪBAS PADOMES SASTĀVĀ 

(A.Mucenieks, M.Dadzis, G.Roderte) 

 

     Novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks darbam Kurzemes plānošanas reģiona 

Attīstības padomes sastāvā ierosina izvirzīt priekšsēdētāja vietniekus Māri Dadzi un Mārtiņu 

Libkovski. 

 

Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

Par Ventspils novada pārstāvjiem Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā 

izvirzīt: 

1. Māri DADZI, novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku investīciju un attīstības 

jautājumos; 

2. Mārtiņu LIBKOVSKI, novada domes priekšsēdētāja vietnieku nekustamo īpašumu un 

komunālajos jautājumos. 

 

 

11. § 
PAR DARBA SAMAKSU IEVĒLĒTAJĀM AMATPERSONĀM UN DEPUTĀTIEM 

(A.Mucenieks,A.Jaunsleinis, A.Kajaka, N.Sileviča, A.Čaklis, G.Ansone, R.Krūmiņš) 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktu un 13.punktu un 

63.panta trešo daļu,  

atklāti balsojot: PAR – 14 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, 

D.Veidemanis); PRET – nav;  ATTURAS – nav; balsojumā nepiedalās A.Mucenieks, 

Ventspils novada dome  n o l e m j: 

1. Noteikt novada domes priekšsēdētāja mēneša amatalgas likmi Ls 1000.00 apmērā (pirms 

nodokļu nomaksas). 
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Atklāti balsojot: PAR - 11 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Bože, A.Čaklis, A.Jaunsleinis, 

R.Krūmiņš, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET – 1 

(A.Kajaka),  ATTURAS  – nav,  balsojumā nepiedalās G.Ansone, M.Dadzis, M.Libkovskis,  

Ventspils  novada  dome   n o l e m j: 

 

2. Noteikt novada domes priekšsēdētāja pirmo vietnieku un vietnieka mēneša amatalgas 

likmi Ls 950.00 apmērā (pirms nodokļu nomaksas). 

 

Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

3. Noteikt novada domes izpilddirektora mēneša amatalgas likmi Ls 850.00 apmērā (pirms 

nodokļu nomaksas). 

 

Atklāti balsojot: PAR - 15 (J.Abakuks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, A.Čaklis, M.Dadzis, 

A.Jaunsleinis, A.Kajaka, R.Krūmiņš, M.Libkovskis, G.Mačtams, A.Mucenieks, G.Roderte, 

N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS - nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

4. Noteikt novada domes deputātiem stundu apmaksas likmi Ls 5.00 apmērā par 

piedalīšanos domes un komiteju sēdēs (komisijās, darba grupās, valdēs u.c.), kā arī par 

citu deputāta pienākumu pildīšanu.. 

 

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

 

Novada domes priekšsēdētājs A.Mucenieks paziņo par domes nākamās sēdes sasaukšanu 

2009.gada 16.jūlijā plkst. 10.00. 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 13.25 

 

 

Sēdi vadīja                                                               A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                       I.Stradiņa       _______________                                             


