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ĀRKĀRTAS SĒDES  PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2010.gada  10.decembrī                                                                              31 
                                                                                                                            Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.10 
 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja     

   

Piedalās - 

Deputāti:             Dainis Veidemanis     

Gunita Ansone 

Gaidis Bože 

Viesturs Ameļins  

Aivars Čaklis 

Māris Dadzis 

Raitis Krūmiņš 

Elita Kuģeniece  

Nellija Sileviča 

Guntis Mačtams 

Ginta Roderte     

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Marika Bīdermane, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

 

Nav ieradušies:            Ilva Cērpa 

                                    Andris Jaunsleinis 

                                    Mārtiņš Libkovskis 

                                                             

 A.Mucenieks atklāj domes sēdi, iepazīstina ar sēdes darba kārtību. 

 

1. Par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu un politiski represētās personas 

statusa piešķiršanu. 

2. Par Sanitas Lāces iecelšanu bāriņtiesas locekļa amatā. 

3. Par maksas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu. 

4. Par pilnvarojumu slēgt līgumus. 

5. Par zemes iznomāšanu  Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”. 

6. Par līdzfinansējumu biedrības „Seši krasti” izsludinātajam projektu konkursam. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā (protokols Nr.28, 

30.§) „Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ugāles pagasta Tautas nama 

rekonstrukcija” realizēšanai”. 

8. Par izmaiņām budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā. 
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9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”. 

 

Citu ierosinājumu, papildinājumu darba kārtībai nav. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

 

Apstiprināt šādu 2010.gada 10.decembra domes sēdes darba kārtību: 

 

1. Par politiski represētās personas apliecības izsniegšanu un politiski represētās personas 

statusa piešķiršanu. 

2. Par Sanitas Lāces iecelšanu bāriņtiesas locekļa amatā. 

3. Par maksas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu. 

4. Par pilnvarojumu slēgt līgumus. 

5. Par zemes iznomāšanu  Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”. 

6. Par līdzfinansējumu biedrības „Seši krasti” izsludinātajam projektu konkursam. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2010.gada 28.oktobra lēmumā (protokols 

Nr.28, 30.§) „Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Ugāles pagasta Tautas nama 

rekonstrukcija” realizēšanai”. 

8. Par izmaiņām budžeta ieņēmumu un izdevumu daļā. 

9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu  Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”. 

 

1. § 
PAR POLITISKI REPRESĒTĀS PERSONAS APLIECĪBAS IZSNIEGŠANU UN 

POLITISKI REPRESĒTĀS PERSONAS STATUSA PIEŠĶIRŠANU  

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldība 01.12.2010. saņēma Arņa Rafelda (personas kods ***) 

iesniegumu (reģ.nr.1.10.-1074) par politiski represētās personas statusa piešķiršanu un politiski 

represētās personas apliecības izsniegšanu. Iesniegumam ir pievienots LR Iekšlietu Ministrijas 

1991.gada 23.marta izsniegts dokuments Nr.3/7-1825 par personas administratīvu izsūtīšanu no 

Latvijas teritorijas 1951.gada 31.martā un nometinājuma vietu Tomskas apgabala Tuganskas 

rajonā no 1951.gada 31.marta līdz 1955.gada 22.jūnijam. 

Atbilstoši LR MK 1996.gada 22.oktobra noteikumu Nr.408 „Noteikumi par politiski 

represēto personu uzskaiti, politiski represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību 

uzskaiti” 3.punktam, apliecības izsniedz saskaņā ar LR likuma „Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta otro daļu. 

LR likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 

nacistiskajā režīmā cietušajiem” 3.panta pirmās daļas noteikumi paredz, ka politiski 

represētajām personām tiek izsniegta attiecīgā apliecība, ja to atbilstība politiski represētās 

personas statusam apliecināta ar dokumentiem. Savukārt, šī panta otrās daļas 2.punkts nosaka, 

ka politiski represētās personas apliecību izsniedz pamatojoties uz Iekšlietu ministrijas izsniegtu 

dokumentu par personas administratīvu izsūtīšanu no Latvijas teritorijas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto un to, lai persona varētu realizēt savas tiesības pamatojoties uz 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un lai daļēji tiktu novērstas totalitāro režīmu radīto 
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civilo, ekonomisko un sociālo tiesību ierobežojumu izraisītās sekas, un lai daļēji tiktu atlīdzināti 

šo režīmu radītie materiālie zaudējumi, to nodarītais fiziskais un morālais kaitējums, un 

pamatojoties uz LR likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā 

un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2.panta pirmās daļas 3.punktu, 22.10.1996. Ministru 

Kabineta noteikumiem Nr.408 “Noteikumi par politiski represēto personu uzskaiti, politiski 

represēto personu apliecību izsniegšanu un minēto apliecību uzskaiti”, atklāti balsojot: PAR – 

12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, 

E.Kuģeniece, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Piešķirt politiski represētās personas statusu Arnim Rafeldam (personas kods ***).  

2. Uzdot Dzimtsarakstu nodaļai (I.Štefenberga) iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu 

pārvaldei pieprasījumu apliecības sagatavošanai. 

3. Uzdot Dzimtsarakstu nodaļai (I.Štefenberga) pēc apliecības saņemšanas no Pilsonības un 

migrācijas lietu pārvaldes uzaicināt Arni Rafeldu saņemt apliecību. 

4. Uzdot Dzimtsarakstu nodaļai (I.Štefenberga) veikt politiski represēto personu uzskaiti.  

5. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmums adresāts 

un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā 

ielā 4, Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

6. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstus Ventspils novada Dzimtsarakstu 

nodaļai, Arnim Rafeldam, adrese: ***. 

  

2. § 
PAR SANITAS LĀCES  IECELŠANU  BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA AMATĀ  

(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 26.punktu, Bāriņtiesu 

likuma 12.panta pirmās daļas 1.punktu, 2006.gada 19.decembra MK noteikumu Nr.1037 

„Bāriņtiesas darbības noteikumi” 5.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, 

V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, 

G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome 

n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt par Ventspils novada Zlēku pagasta bāriņtiesas locekli Sanitu LĀCI (personas 

kods ***) no 2010.gada 15.decembra. 

2. Noteikt Ventspils novada bāriņtiesas loceklei Sanitai LĀCEI amatalgu LVL 100,00, par 

nepilnu darba laiku. 

3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmums adresāts un 

trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, 

Liepājā, LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 
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4. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Zlēku pagasta pārvaldei, Ventspils novada 

Bāriņtiesai, lēmuma 1.punktā minētajai personai. 

 

3. § 
PAR MAKSAS PAKALPOJUMA TARIFA APSTIPRINĀŠANU  

(ziņo:A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš, V.Ameļins, G.Bože, M.Dadzis, G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

R.Krūmiņš norāda, ka būtu precizējams, vai tarifā iekļauts aizbraukšanas ceļš līdz klientam. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz to, lai nodrošinātu pašvaldības sniegto pakalpojuma pieejamību Ventspils 

novada teritorijā ziemas sezonas laikā, ceļu atbrīvošanai/tīrīšanai no sniega, un likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 

G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt Ventspils novadā, ziemas periodā ceļu attīrīšanas no sniega pakalpojuma 

izmaksas, nosakot tās sekojošā apmērā: 

1.1. Traktortehnika (MTZ, Belarus, Pronar un t.m.l) -  Ls 12,00 stundā plus PVN likme. 

1.2. Traktortehnika (T-150 un t.m.l) -  Ls 18,00 stundā plus PVN likme. 

2. Pakalpojuma izmaksas rēķināt sekojošā kārtībā: 

2.1. pilsētas/pagastu ceļu tīrīšanas laikā, sniegtā pakalpojuma tarifs tiek rēķināts ar brīdi, kad 

traktortehnika ir uzsākusi tīrīt ceļu no pilsētas/pagasta ceļa daļas. 

2.2. ja pakalpojums tiek sniegts laika posmā, kad traktortehnika atrodas stāvvietā, tad tarifs 

tiek rēķināts no brīža, kad traktortehnika ir izbraukusi no stāvvietas, ieskaitot ceļu līdz 

pakalpojuma sniegšanas vietai. 

3. Uzdot Kancelejai (D.Botterei) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēm. 

 

4. § 
PAR PILNVAROJUMU SLĒGT LĪGUMUS 

(ziņo:A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu, norādot, ka pamatojoties uz 23.09.2010. Ventspils 

novada domes lēmumu (protokols Nr.25,1.§.) ”Par Ventspils novada pašvaldības 

reorganizāciju”, ar 2010.gada 1.oktobri Ventspils novada pilsētas/pagasta pārvaldes tika 

reorganizētas par Ventspils novada pašvaldībā pakļautajām strukturvienībām, kā rezultātā tika 

samazinātas to funkcijas, un ir radusies nepieciešamība nodrošināt pašvaldības sniegto 

pakalpojumu pieejamību novada pilsētā/pagastos. 

R.Krūmiņš norāda, ka nav iepazinies ar lēmuma projekta  pielikumā esošo līgumu saturu. 

Ņemot vērā to, ka deputāti nav iepazinušies ar lēmuma projekta  pielikumā esošo līgumu saturu, 

atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 
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R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET 

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

 

Atlikt jautājuma izskatīšanu uz kārtējo domes sēdi. 

 

5. § 
PAR ZEMES IZNOMĀŠANU UGĀLES PAGASTA SIEVIEŠU BIEDRĪBAI „UGĀLES 

ĀBELES” 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 

 

Pamatojoties uz to, ka Ugāles pagasta sieviešu biedrība „Ugāles Ābeles” gatavo projekta 

pieteikumu Eiropas Zivsaimniecības fondam Latvijā 2007.–2013.gadam pasākumā „Teritorijas 

attīstības stratēģiju īstenošana”. Projektā plānots: tautas nama „Gaisma” ēkas austrumu, rietumu 

un ziemeļu fasādes pusēs ierīkot gājēju celiņus, kā arī bruģētu atpūtas laukumu, kuru varēs 

izmantot kā autostāvvietu. Atpūtas laukuma dienvidaustrumu pusē paredzēts bruģēts 

paaugstinājums, kas pildīs skatuves funkcijas. Laukumā paredzēts rīkot dažāda veida kultūras 

pasākumus. Austrumu pusē, 4,5 m no ēkas, paredzēta auto stāvvieta 4 automašīnām ar bruģētu 

segumu, kas nodrošinās tautas nama darbiniekus un apmeklētājus ar papildus četrām 

autostāvvietām. Kopējais atpūtas laukums, autostāvvieta ir 980,2 m
2
. Paredzēts ierīkot 

elektroapgādi ar 6 virszemes laternām, kas apgaismotu atpūtas laukumu un autostāvvietu. Līdz 

ar to Ugāles pagasta sieviešu biedrība „Ugāles Ābeles” lūdz no slēgt zemes nomas līgumu ar 

nomas termiņu uz 8 gadiem zemes vienībai „Tautas nams”, kadastra Nr.9870 014 0096, ar 

aptuveno platību 0,3 ha. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, kurš nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var pieņemt lēmumus citos likumā 

paredzētajos gadījumos, 21.panta pirmās daļas 14.punkta b) apakšpunktu, 30.10.2007. MK 

noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu”, atklāti balsojot: PAR – 

12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, 

E.Kuģeniece, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – 

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

 

1. Iznomāt zemes vienību ar aptuveno platību 0,3 ha, zemesgabalā „Tautas nams”, kadastra 

Nr.9870 014 0096, Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”, reģistrācijas 

Nr.40008095103, juridiska adrese: Rūpnīcas iela 2-46,Ugāles pagasts, Ventspils novads, 

LV-3615, nosakot zemes nomas līguma termiņu līdz 2019.gada 31.decembrim. 

2. Noteikt, ka biedrībai „Ugāles Ābeles” nomas līgums jānoslēdz 3 mēnešu laikā no šā 

lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja šajā termiņā biedrība nenoslēdz zemes nomas līgumu, tā 

zaudē lēmuma 1.punktā minētās tiesības. 

3. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) sagatavot zemes nomas līgumu, 

saskaņā ar 30.10.2007. MK noteikumu Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes 

nomu” un saskaņot to ar Juridisko nodaļu (G.Treigūte). 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Ugāles pagasta sieviešu biedrība 

„Ugāles Ābeles”, bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts 
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un trešās personas var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot 

no tā spēkā stāšanas dienas. 

5. Uzdot Kancelejai (D. Botterei) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ugāles pagasta sieviešu biedrībai „Ugāles Ābeles”, Rūpnīcas 

iela 2 dz.46, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV 3615 un Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

6. § 
PAR LĪDZFINANSĒJUMU BIEDRĪBAS „SEŠI KRASTI” IZSLUDINĀTAJAM PROJEKTU 

KONKURSAM 

(ziņo:M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu deputātam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 

 

Biedrība „Seši krasti”2010.gada 23.oktobrī ir izsludinājusi projektu iesniegumu pieņemšanas 

pirmo kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Vietējās attīstības 

stratēģija” ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanu. Izsludināšanas brīdī 

attīstības stratēģijas rīcības plānā noteiktā maksimālā atbalsta intensitāte biedrībām un 

nodibinājumiem ir līdz 90 %, bet vietējām pašvaldībām – līdz 75% apmērā no projekta kopējās 

attiecināmo izmaksu summas. 

2010.gada 24.septembrī stājušies spēkā 2010.gada 21.septembra Ministru kabineta noteikumi 

Nr. 885 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.33 „Kārtība, kādā 

piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumam „Konkurētspējas 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumam „Lauku 

ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas 

teritorijā””, kuru 24.1.punkts nosaka paaugstinājumu atbalsta intensitātei no projekta kopējās 

attiecināmo izmaksu summas – līdz 100 % biedrībām un nodibinājumiem, kas vismaz gadu 

pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvuši sabiedriskā labuma organizācijas statusu, ja 

projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtā sabiedriskā labuma darbības jomai un līdz 90 %  - 

biedrībām, nodibinājumiem un vietējām pašvaldībām. Pēc Lauku atbalsta dienesta 

Ziemeļkurzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē saņemtā skaidrojuma, lai biedrības, 

nodibinājumi un pašvaldības varētu saņemt ar šiem Ministru kabineta noteikumiem paaugstināto 

atbalsta intensitāti, nepieciešams veikt izmaiņas biedrības „Seši krasti” vietējās attīstības 

stratēģijas rīcības plānā. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemti iesniegumi no Zlēku pagasta pārvaldes par 

līdzfinansējuma piešķiršanu projekta iesniegumam „Sporta inventāra iegāde Zlēku 

pagastā”(nepieciešamais līdzfinansējums – 2850,23 LVL), no Piltenes pilsētas pārvaldes – 

projekta iesniegumam „Bērnu aktīvās atpūtas rotaļu laukumu izveide Piltenē, Maija 

ielā”(nepieciešamais līdzfinansējums – 1365 LVL), no Užavas pagasta pārvaldes – projekta 

iesniegumam „Brīvdabas estrādes būvēšana Užavas pagastā”, kuru realizēt saņemts piedāvājums 

no biedrības „Tērcīte”(nepieciešams līdzfinansējums  929,42 LVL apmērā, kā arī iznomāt 

zemes gabalu  Straumes”), no biedrības „Zlēku attīstības fonds”- projekta iesniegumam 

„Mistiskās mākslas centrs Zlēku pagastā”(nepieciešams līdzfinansējums  1811,21 LVL apmērā, 

kā arī telpu noma Zlēku kultūras namā), no biedrības „Zlēku attīstības fonds”- projekta 

iesniegumam „Aprīkojuma iegāde mistiskās mākslas centram Zlēku pagastā”(nepieciešamais 

līdzfinansējums – 1400 LVL) un no biedrības „Piltenes jauniešu iniciatīvas centrs „Piltenes 

pūznis”” – projekta iesniegumam „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
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programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana jauniešu iniciatīvu centrā 

Piltenē”(nepieciešams līdzfinansējums 204,71 LVL apmērā, kā arī telpu noma Piltenē, Skolas 

ielā 3) 

Ņemot vērā augstākminēto informāciju, lai projektu iesniegumiem nodrošinātu iespējami 

augstāku valsts un Eiropas Savienības atbalsta intensitāti, tādējādi ekonomējot pašvaldības 

budžeta līdzekļu apjomu projektu līdzfinansēšanā, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis 

(A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, 

G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET - nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Ieteikt biedrībai „Seši krasti” veikt nepieciešamās izmaiņas biedrības vietējās attīstības 

stratēģijas rīcības plānā un pēc izmaiņu veikšanas izsludināt projektu iesniegumu 

pieņemšanas otro kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadampasākuma 

„Vietējās attīstības stratēģija” ietvaros apstiprinātās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

 

2. Saņemtos iesniegumus par līdzfinansējuma piešķiršanu un projekta ieviešanai 

nepieciešamo telpu un zemes gabalu iznomāšanu izskatīt pēc tam, kad tiek izpildīti šī 

lēmuma 1.punktā minētie nosacījumi. 
 

7. § 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2010.GADA 28.OKTOBRA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.28, 30.§)  „PAR AIZŅEMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA „UGĀLES 

PAGASTA TAUTAS NAMA REKONSTRUKCIJA”REALIZĒŠANAI” 

 (ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 

 

2010.gada 28.oktobrī Ventspils novada domes sēdē (protokols Nr.28, 30.§) tika pieņemts 

lēmums „Par aizņēmumu no valsts kases projekta „Ugāles pagasta tautas nama rekonstrukcija” 

realizēšanai””. 

 Lai nodrošinātu minētā projekta realizāciju plānotajā apjomā un termiņā, pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un Ministru kabineta 2008.gada 

25.marta noteikumu Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 

15.punktu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, 

M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, 

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

 

1. Grozīt 2010.gada 28.oktobra Ventspils novada domes sēdes (protokols Nr.28, 30.§) 

lēmumu „Par aizņēmumu no valsts kases projekta „Ugāles pagasta tautas nama 

rekonstrukcija” realizēšanai””: 

 

1.1. Lēmuma 1.punktu izteikt sekojošā redakcijā: ”Ņemt aizņēmumu no Valsts kases 

projekta „Ugāles pagasta tautas nama rekonstrukcija” finansējuma nodrošināšanai līdz 

LVL 144 200,00 (viens simts četrdesmit četri tūkstoši divi simti latu) apmērā, 

aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2012.gada 1.janvāri no novada domes 

pamatbudžeta,  aizņēmuma atmaksu veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas 

brīža”. 

 

1.2. Izslēgt lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktus. 
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2. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (Z.Šnepste) iesniegt 

Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē lēmumu „Par 

grozījumiem 2010.gada 28.oktobra Ventspils novada domes sēdes (protokols Nr.28, 30.§)  

lēmuma „Par aizņēmumu no valsts kases projekta „Ugāles pagasta tautas nama 

rekonstrukcija” realizēšanai””. 

 

8. § 
PAR IZMAIŅĀM BUDŽETA IEŅĒMUMU UN IZDEVUMU DAĻĀ 

(ziņo:A.Mucenieks, debatēs: R.Krūmiņš) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

R.Krūmiņš norāda, ka nav varējis savlaicīgi iepazinies ar budžeta grozījumiem, tādēļ šobrīd par 

to nevar spriest. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 46.panta pirmo 

daļu, likuma „Par pašvaldību budžetiem” 16.pantu, Finanšu komitejas 07.12.2010.lēmumu,  

atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, 

A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, G.Roderte, N.Sileviča, D.Veidemanis), PRET – 1 balss 

(R.Krūmiņš), ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Veikt grozījumus Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu tāmē, 

palielinot ieņēmumus par Ls 42 500,00. Apstiprināt ieņēmumus Ls 7 417 802,00 

kopsummā. (Pielikums Nr.1) 

 

2. Veikt grozījumus Ventspils novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumu tāmē, palielinot 

izdevumus par Ls 42 500,00. Apstiprināt izdevumus Ls 7 874 765,00 kopsummā. 

(Pielikums Nr.1) 

 

9. § 
PAR LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU 

UGĀLES PAGASTA SIEVIEŠU BIEDRĪBAI „UGĀLES ĀBELES”  
(ziņo:A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu 

Ugāles pagasta sieviešu biedrība „Ugāles Ābeles” gatavo projekta pieteikumu „Tautas nama 

„Gaisma” teritorijas labiekārtošana 1.kārta” Eiropas Zivsaimniecības fondam Latvijā 2007. – 

2013.gadam pasākumā „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”. Projektā plānots: tautas 

nama „Gaisma” ēkas austrumu, rietumu un ziemeļu fasādes pusēs ierīkot gājēju celiņus, kā arī 

bruģētu atpūtas laukumu, kuru varēs izmantot kā autostāvvietu. Atpūtas laukuma 

dienvidaustrumu pusē paredzēts bruģēts paaugstinājums, kas pildīs skatuves funkcijas. Laukumā 

paredzēts rīkot dažāda veida kultūras pasākumus. Austrumu pusē, 4,5 m no ēkas, paredzēta auto 

stāvvieta 4 automašīnām ar bruģētu segumu, kas nodrošinās tautas nama darbiniekus un 

apmeklētājus ar papildus četrām autostāvvietām. Kopējais atpūtas laukums, autostāvvieta ir 

980,2 m
2
. Paredzēts ierīkot elektroapgādi ar 6 virszemes laternām, kas apgaismotu atpūtas 
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laukumu un autostāvvietu. Projekta īstenošanas vieta - Ugāles pagasta tautas nama „Gaisma” 

teritorija, projekta mērķauditorija – Ventspils novada iedzīvotāji, zivsaimniecības uzņēmuma 

darbinieki un viesi.  Projekta kopbudžets 14500 Ls 

Projekta veiksmīgai realizācijai 2011.gadā nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums 1450 Ls, 

ņemot vērā iepriekš minēto, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, V.Ameļins, 

G.Ansone, G.Bože, M.Dadzis, R.Krūmiņš, A.Čaklis, E.Kuģeniece, G.Mačtams, G.Roderte, 

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

1. Atbalstīt Ugāles pagasta sieviešu biedrības „Ugāles Ābeles” projektu „Tautas nama 

„Gaisma” teritorijas labiekārtošana 1.kārta” ar līdzfinansējumu Ls 1450 apmērā. 

2. Iekļaut 1. punktā minēto summu 2011.gada Ventspils novada pašvaldības pamatbudžetā. 

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

Sēdi slēdz plkst. 15.20 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________                                                      

 

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa        _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 


