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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2013.gada 14.novembrī                                                                                 15 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.40 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Guntis Mačtams         

                                   Andris Vārpiņš 

                Andris Jaunsleinis    

                                   Ilva Cērpa 

                Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                  Gaidis Bože  

 

Nav ieradies deputāts Māris Dadzis 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Inārs Bērtulsons, pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

                           Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

                           Jānis Abakuks, Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs 

 

Uzaicinātie: Mārtiņš Libkovskis, PSIA „Ugāles nami” valdes kandidāts 

                     Elita Šterna, PSIA „Ugāles nami” valdes kandidāts 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem.  

1. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā. 
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2. Par noteikumu „Publiskā iepirkuma kārtības noteikumi Ventspils novada domes izveidotajās 

iestādēs” atcelšanu. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par dzīvojamo telpu 

īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām 

dzīvojamām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamām telpām Ventspils novadā”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā”. 

5. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemes vienību Skolas ielā ***, Popes pagastā. 

6. Par tiesībām iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemes vienību „***”, Tārgales pagastā, zemes 

vienības nodošanu atsavināšanai. 

7. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***”, Tārgales pagastā, zemes 

vienības nodošanu atsavināšanai. 

8. Par maksas pakalpojumiem sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu centram 

Piltenes pilsētā. 

9. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumos. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā. 

12. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā “Par siltumenerģijas 

tarifa apstiprināšanu”. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā “Par 

siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu”. 

14. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā „Par kopīpašuma 

apsaimniekošanas un īres maksas tarifu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās Ventspils 

novada Usmas pagastā”. 

15. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par maksas 

pakalpojuma tarifa apstiprināšanu”. 

 

A.Mucenieks ierosina jautājumu „Par noteikumu „Publiskā iepirkuma kārtības noteikumi Ventspils 

novada domes izveidotajās iestādēs” atcelšanu” svītrot no dienas kārtības, lai vēl papildus precizētu 

noteikumu lietderību. 

  

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, 

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

Apstiprināt šādu 2013.gada 14.novembrī  domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par dzīvojamo 

telpu īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā 

esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamām telpām Ventspils novadā”. 

3. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmumā „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā”. 

4. Par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemes vienību Skolas ielā ***, Popes 

pagastā. 

5. Par tiesībām iegūt Krievijas pilsoņa īpašumā zemes vienību „***”, Tārgales pagastā, 

zemes vienības nodošanu atsavināšanai. 

6. Par tiesībām iegūt LR nepilsoņa īpašumā zemes vienību „***”, Tārgales pagastā, zemes 

vienības nodošanu atsavināšanai. 

7. Par maksas pakalpojumiem sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu centram 

Piltenes pilsētā. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumos. 
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9. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā. 

10. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā. 

11. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmumā “Par 

siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu”. 

12. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā “Par 

siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu”. 

13. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā „Par 

kopīpašuma apsaimniekošanas un īres maksas tarifu noteikšanu daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājās Ventspils novada Usmas pagastā”. 

14. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par maksas 

pakalpojuma tarifa apstiprināšanu”. 

 

1.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI“ STATŪTU  

APSTIPRINĀŠANU JAUNĀ REDAKCIJĀ 

(ziņo: A.Mucenieks, debatēs: G.Bože, G.Treigūte, V.Dzirnieks, S.Bārzdaine, A.Jaunsleinis, E.Šterna) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

A.Mucenieks ierosina deputātiem uzdot jautājumus PSIA „Ugāles nami” valdes locekļu kandidātiem. 

G.Bože jautā, kādēļ kā valdes loceklis nav nozīmēta persona no pašvaldības, kura nodarbojas ar 

finanšu jautājumiem. Būtu veidojama Kapitāla pārvaldības nodaļa, kas ar šo jautājumu nodarbotos. 

G.Treigūte norāda, ka par šādu jautājumu lemj dome, iespējams izvirzīt arī pašvaldības pārstāvjus. 

A.Mucenieks jautā, vai šos pienākumus var uzticēt citām personām. 

G.Treigūte norāda, ka ir iespējams, bet personām, kuras nodarbojas ar finanšu jautājumiem. 

S.Bārzdaine vēlas noskaidrot, vai valdi var atcelt pirms termiņa. 

G.Treigūte norāda, ka ir iespējams, jan nav veikta uzdoto uzdevumu izpilde un zaudēta uzticība. 

Atcelšanai jābūt pamatoti dokumenti, kāpēc zaudējis uzticību. 

G.Bože norāda uz statūtu vienkāršo formu. 

G.Treigūte norāda, ka iekļauts tas, ko prasa normatīvie akti. Valdes locekļi, iespējams, būs darba 

attiecībās. Lai būtu trīs valdes locekļi, uzņēmumā jābūt līdz 39 darbiniekiem, liels uzņēmuma 

apgrozījums, ražošana. Varūt viens vai vairāki valdes locekļi. 

I.Cērpa norāda, ka par E.Šternu līdz šim nav bijusi informācija. 

PSIA „Ugāles nami” valdes locekļa kandidāte Elita Šterna informē, ka vada savu uzņēmumu. 3 gadus 

sadarbojas ar PSIA „Ugāles nami”. Piekritu būt par valdes locekli, jo man pieder grāmatvedības 

uzņēmums jau 13 gadus. Piedāvājums plašs un interesants.  

A.Jaunsleinis jautā viedokli par iespējamo uzņēmuma paplašināšanos. 

E.Šterna norāda, ka tas būs ilgstošs process. Pirmais sasaukums būs negatīvie tēli. Jautājusm varētu 

ievirzīties pozitīvākā gultnē pie nākamā sasaukuma. Ir jāapjauš saimniecība, jāpārskata tarifi. 

V.Dzirnieks norāda, ka ststūtu 2.2.un 2.7. punkts atkārtojas. 

G.Treigūte informē, ka neatkārtojas, jo tālāk šie punkti izdalās apakšpunktos pēc klasifikatora, un pēc 

būtības nav vienādi, un saglabājamai statūtos. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām“ 28.panta pirmā, trešā, 

ceturtā un piektā daļa nosaka, ka  pašvaldības kapitālsabiedrība darbojas, pamatojoties uz statūtiem, 

kurus izstrādā saskaņā ar valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības tipveida statūtiem un to 

nosacījumi drīkst atšķirties no šā likuma un Komerclikuma noteikumiem tikai tad, ja šie likumi šādu 

atšķirību tieši atļauj,  vai ja tipveida statūti šādu atšķirību tieši atļauj. Pašvaldību kapitālsabiedrību 

statūtus apstiprina kapitāla daļu turētājs. Šādā gadījumā valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības 

statūtus (arī to grozījumus) paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis.  

30.03.2010. Ministru kabineta noteikumi Nr.311 „Noteikumi par valsts vai pašvaldību 

kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja 

pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību” noteikumi nosaka pašvaldību kapitālsabiedrības valdes 

locekļu skaitu. Lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu, kapitālsabiedrības iedala četrās 

grupās – maza, vidēja, liela, īpaši liela. Šo noteikumu 3.punktā tiek paredzēti kapitālsabiedrības 

lielumu raksturojoši kritēriji: 

3.1. vidējais darbinieku skaits. To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā uz darba līguma pamata 

strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu 

pārskata gadā (turpmāk – vidējais darbinieku skaits);  

3.2. finanšu rādītāji: 

3.2.1. bilances kopsumma;  

3.2.2. neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu, atskaitot valsts budžeta dotāciju 

(turpmāk – neto apgrozījums). 

30.03.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.311 pielikums reglamentē - pašvaldību 

kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu. 

Nr.p.k. 

Valsts vai 

pašvaldību 

kapitālsabiedrību 

iedalījums 

Kritēriji 

Valdes locekļu skaits 

finanšu rādītāji 

vidējais 

darbinieku 

skaits 

bilances 

kopsumma 

(milj. latu) 

neto 

apgrozījums 

(milj. latu) 

1. Maza ne vairāk 

kā 3,0 

ne vairāk kā 

4,0 

ne vairāk kā 

49 

ne vairāk kā 3 

2. Vidēja 3,0–15,0 4,0–23,0 50–249 ne vairāk kā 4 

3. Liela 15,0–24,0 23,0–40,0 250–499 ne vairāk kā 5 

4. Īpaši liela 24,0 un 

vairāk 

40,0 un 

vairāk 

500 un 

vairāk 

ne vairāk kā 7 

PSIA „Ugāles nami” uz 2012.gadu bija sekojoši raksturojoši dati: 

1. Vidēji nodarbināto darbinieku skaits gadā ir 19 personas; 

2. Bilances kopsumma 2011.gadā – Ls 1 195 000 (viens miljons viens simts deviņdesmit pieci 

tūkstoši lati); 

3. Neto apgrozījums 2011.gadā – Ls 243 124 (divi simti četrdesmit trīs tūkstoši simts divdesmit 

četri lati). 

Līdz ar ko PSIA „Ugāles nami” ir maza veida uzņēmums un kapitālsabiedrība sastāv no viena 

valdes locekļa.  

2013.gada 24.oktobrī Ventspils novada dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu (protokols Nr.12, 2.§ ) 

„Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” darbības paplašināšanu”, līdz ar ko tika nolemts PSIA „Ugāles 

nami” valdes priekšsēdētājam iesniegt apstiprināšanai domes sēdē PSIA „Ugāles nami” statūtus jaunā 

redakcijā, paredzot palielināt valdes locekļu skaitu, jo ir paredzēts nodot PSIA „Ugāles nami” Ances, 
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Jūrkalnes, Popes, Puzes, Tārgales, Usmas, Užavas, Vārves, Ziru, Zlēku pagastā, Piltenes pilsētas un 

Piltenes pagasta administratīvajā teritorijā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīpašumu 

pārvaldīšanu, pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā īpašuma apsaimniekošanas funkcijas, komunālo 

pakalpojumu (ūdensapgāde, sadzīves notekūdeņu novadīšana, siltumapgāde) sniegšanas funkcijas.  

Izskatot lietas materiālus un vadoties no augstāk minētā ir secināms, ka PSIA „Ugāles nami” ir 

maza veida uzņēmums un būs nepieciešami trīs valdes locekļi, jo tiks palielināts nodarbināto 

darbinieku skaits, palielināsies bilances kopsumma un arī neto apgrozījums. 

Kā arī ir saņemts 08.11.2013. Mārtiņa Libkovska (personas kods ***) iesniegums par piekrišanu 

būt par PSIA „Ugāles nami” valdes locekli un 08.11.2013. Elitas Šternas (***) iesniegums par 

piekrišanu būt par PSIA „Ugāles nami” valdes locekli 

Ņemot vērā iepriekš minēto un izskatot lietā esošos materiālus, ņemot vērā Mārtiņa Libkovska un 

Elitas Šternas  iesniegumu, pamatojoties uz likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un 

kapitālsabiedrībām” 28.panta pirmo un piekto daļu, 48.panta pirmās daļas 3. un 7.punktu, 

Komerclikuma 210.panta pirmās daļas 4.punktu, 224.panta otro un trešo daļu, 30.06.2009. MK 

noteikumiem Nr.690 „Noteikumi par valsts un pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

tipveida statūtiem“, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 8 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Čaklis), PRET – 1 balss (G.Bože), ATTURAS – 5 balsis (S.Bārzdaine, O.Doniņa, E.Kuģeniece, 

V.Dzirnieks, A.Zariņš), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt pašvaldības SIA “Ugāles nami” Statūtus jaunā redakcijā (pielikumā uz trīs lapām), 

paredzot valdes sastāvu no trīs valdes locekļiem. 

2. Izvirzīt Mārtiņu Libkovski (personas kods ***) iecelšanai pašvaldības SIA “Ugāles nami” 

valdes locekļa amatam uz 3 (trīs) gadiem. 

3. Izvirzīt Elitu Šternu (***) iecelšanai pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdes locekļa amatam uz 

3 (trīs) gadiem. 

4. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim Aivaram Muceniekam 

pašvaldības SIA “Ugāles nami” Dalībnieku sapulcē jautājumā par Mārtiņa Libkovska (personas 

kods ***) iecelšanu pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadiem 

balsot “par”, jautājumā par Elitas Šternas (***)  iecelšanu pašvaldības SIA “Ugāles nami” 

valdes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadiem balsot “par”. 

5. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdes loceklim – valdes priekšsēdētājam (Vilnis Krauze) ne 

vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā laikā pēc  pašvaldības SIA “Ugāles nami” attiecīga 

Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas, veikt visas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar 

nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā par ieraksta 

izmaiņām komercreģistrā saskaņā ar šā lēmuma 1., 2., 3. un 4.punktu., sniegt ziņas VID 

teritoriālajai iestādei par izmaiņām valsts amatpersonu sarakstā. 

6. Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) ne vēlāk kā divu kalendāru nedēļu 

laikā pēc  pašvaldības SIA “Ugāles nami” attiecīga Dalībnieku sapulces lēmuma pieņemšanas 

organizēt pilnvarojuma līguma sagatavošanu un parakstīšanu ar pašvaldības SIA “Ugāles nami” 

valdes locekli Mārtiņu Libkovski, Elitu Šternu.  

7. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots Mārtiņam Libkovskim, Elitai Šternai, 

bet ne vēlāk kā septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Lēmumu adresāts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 
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8. Uzdot pašvaldības SIA “Ugāles nami” valdei izstrādāt pasākumu plānu darbības paplašināšanai 

un iesniegt apstiprināšanai Ventspils novada domē līdz 2014.gada 1.martam. 

9. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas 

nosūtīt šā lēmuma izrakstu Mārtiņam Libkovskim, adrese: ***; PSIA “Ugāles nami”, adrese: 

Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; Elitai Šternai, adrese: 

***, un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Muceniekam, Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei.  

 

2.§ 

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 1.AUGUSTA LĒMUMĀ „ PAR 

DZĪVOJAMO TELPU ĪRES MAKSAS NOTEIKŠANU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

ĪPAŠUMĀ VAI VALDĪJUMĀ ESOŠAJĀM DZĪVOJAMAJĀM MĀJĀM, DZĪVOKĻIEM, 

DZĪVOJAMAJĀM TELPĀM  VENTSPILS NOVADĀ” 

                (ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2013.gada 1.augusta lēmumā „Par dzīvojamo telpu īres maksas 

noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, 

dzīvokļiem, dzīvojamām telpām Ventspils novadā” (protokols Nr.5, 1.§) šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 3.punktā skaitli  apzīmējumu vārdus „0,15Ls/m
2
 mēnesī” ar skaitli un vārdu 

„0,21euro/m
2
 mēnesī”; 

1.2. aizstāt 4.1.apakšpunktā skaitli  apzīmējumu vārdus „0,12Ls/m
2
 mēnesī” ar skaitli un vārdu 

„0,17euro/m
2
 mēnesī”; 

1.3. aizstāt 4.2.apakšpunktā skaitli  apzīmējumu vārdus „0,09Ls/m
2
 mēnesī” ar skaitli un vārdu 

„0,13eur /m
2
 mēnesī”; 

1.4. aizstāt 4.1.apakšpunktā skaitli  apzīmējumu vārdus „0,06Ls/m
2
 mēnesī” ar skaitli un vārdu 

„0,08euro/m
2
 mēnesī”; 

1.5. aizstāt 2.punktā Pielikumu Nr.1 ar šā lēmuma Pielikumu Nr.1 (uz 24 lapām); 

1.6. aizstāt 3.punktā Pielikumu Nr.2 ar šā lēmuma Pielikumu Nr.2 (uz 2 lapām); 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam viena mēneša laikā (D.Veidemanis) pēc domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības mājas lapā (interneta vietnes 

adrese: www.ventspilsnovads.lv) un Ventspils novada domes informatīvajā izdevumā „Ventspils 

Novadnieks”. 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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4. Uzdot Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvalžu vadītājiem nodrošināt paziņojumu izvietošanu un 

informācijas pieejamību iedzīvotājiem par šā lēmuma 1.punktā noteikto. 

5. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu Sabiedrisko attiecību speciālistam D.Veidemanim,  

pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanis), Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada pilsētas/pagastu 

pārvalžu vadītājiem un ierakstītā sūtījumā nosūtīt PSIA „Ugāles nami” (adrese: Rūpnīcas iela 2-

31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615). 

 

3.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2009.GADA 17.DECEMBRA LĒMUMĀ 

„PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM VENTSPILS NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻĀ” 

                (ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 2009.gada 17.decembra lēmuma „Par maksas 

pakalpojumiem Ventspils novada Dzimtsarakstu nodaļā” (protokols Nr.12, 4.§), 1.punktā un 

izteikt to sekojošā redakcijā: 

„ 

Nr. 

p.k. 

Pakalpojums Maksa 

euro 

1. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija* 28.46 

2. Kāzu jubileju un citu svinīgu ceremoniju sagatavošana un 

vadīšana 

28.46 

3. Laulības noslēgšana bez svinīgās ceremonijas*, izbraucot uz 

pārvaldi  

14.23 

4. Kāzu jubileju un citu ceremoniju sagatavošana un vadīšana 

(bez svinīgi, literāri muzikāla noformējuma), izbraucot uz 

pārvaldi 

14.23 

5. Arhīva izziņas vai izraksta sagatavošana 1 lpp. 2.40 

6. Dokumentu pavairošana un apstiprināšana ar nodaļas 

vadītājas parakstu 1 lpp. 

0.24 
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7. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus 

Dzimtsarakstu 

nodaļas telpām, citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā 

71.14 

8. Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus 

Dzimtsarakstu 

nodaļas telpām (ar muzikālu noformējumu), citā, laulības 

reģistrācijai piemērotā vietā 

85.37 

„ 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam viena mēneša laikā (D.Veidemanis) pēc domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodrošināt informācijas par šā lēmuma 1.punktā noteikto pakalpojumu 

maksām, publicēšanu pašvaldības izdevumā „Novadnieks” un internetā pašvaldības mājas lapā.  

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu nodot Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai I.Štefenbergai, sabiedrisko attiecību 

speciālistam D.Veidemanim. 

 

4.§ 
PAR PIEKRIŠANU IEGŪT KRIEVIJAS PILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBU SKOLAS IELA *** POPES PAGASTĀ  

                (ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

5.§ 
PAR TIESĪBĀM IEGŪT KRIEVIJAS PILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBU „***” TĀRGALES PAGASTĀ, ZEMES VIENĪBAS NODOŠANU 

ATSAVINĀŠANAI   

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

 

 

6.§ 
PAR TIESĪBĀM IEGŪT LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ  

ZEMES VIENĪBU „ ***” TĀRGALES PAGASTĀ, ZEMES VIENĪBAS NODOŠANU 

ATSAVINĀŠANAI   

(ziņo: G.Landmanis) 

 

*** 

7.§ 
PAR MAKSAS PAKALPOJUMIEM SABIEDRISKĀS DUŠAS UN VEĻAS MAZGĀŠANAS 

PAKALPOJUMU CENTRAM PILTENES PILSĒTĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu, kurā noteikta samaksa sabiedriskās dušas un veļas 

mazgāšanas pakalpojumu centram Piltenes pilsētā. 

Lai apkopotu visu informāciju par Ventspils novadā esošo sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas 

pakalpojumu centru izmaksām, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Čaklis, 
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V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

 

1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. 

2. Uzdot Sociālajam dienestam (I.Rudbaha) 10 dienu laikā apkopot informāciju un sagatavot 

lēmuma projektu par visu Ventspils novada pagastos esošo sabiedrisko dušu un veļas 

mazgāšanas pakalpojumu centru, maksas pakalpojumiem. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas 

šī lēmuma izrakstu nodot Sociālajam dienestam (I.Rudbaha). 

 

8.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES LĒMUMOS  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo, otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Noteikt, ka domes lēmumos, kuros ir noteiktas nedzīvojamo telpu nomas maksas likmes latos, 

tiek pārrēķinātas euro valūtā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā atrunātajā principā, kas 

balstīts uz Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu un matemātiskās 

noapaļošanas principiem. 

2. Noteikt, ka domes lēmumos, kuros ir noteiktas medību tiesību nomas maksas likmes latos, tiek 

pārrēķinātas euro valūtā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā atrunātajā principā, kas balstīts 

uz Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu un matemātiskās noapaļošanas 

principiem. 

3. Noteikt, ka domes lēmumos, kuros ir apstiprinātas mēnešalgas likmes latos, tiek pārrēķinātas 

euro valūtā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā atrunātajā principā, kas balstīts uz Eiropas 

Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu un matemātiskās noapaļošanas principiem. 

4. Noteikt, ka domes lēmumos, kuros ir apstiprinātas darba stundu apmaksas likmes latos, tiek 

pārrēķinātas euro valūtā Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā atrunātajā principā, kas balstīts 

uz Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu un matemātiskās noapaļošanas 

principiem. 

5. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu nodot Personāla nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, 

Nekustamo īpašumu nodaļai, Juridiskai nodaļai, Ventspils novada pašvaldības pilsētas/pagastu 

pārvaldēm. 
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9.§ 

PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 25.APRĪĻA LĒMUMĀ „ PAR 

ŪDENS TARIFA APSTIPRINĀŠANU” 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Izdarīt sekojošu grozījumu Ventspils novada domes 2013.gada 25.aprīļa lēmumā „Par 

ūdens tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr.79, 34.§) 1.punktā un aizstāt skaitli, apzīmējumu 

un vārdu „0,39 LVL/1 cilvēkam mēnesī (bez PVN)” ar skaitli, vārdu un apzīmējumu 

„0,55 euro/1 cilvēkam mēnesī (bez PVN)”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu un nodot to Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai 

ar centralizēto grāmatvedību (N.Pavlova), Komunālai nodaļai, pašvaldības izpilddirektora 

vietniekam Ināram Bērtulsonam, Ugāles pagasta pārvaldei. 

 

10.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 28.FEBRUĀRA LĒMUMĀ 

„ PAR DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU PĀRVALDĪŠANU UN 

ĪRES/APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS NOTEIKŠANU PUZES PAGASTĀ” 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2013.gada 28.februāra lēmumā „Par 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu unīres/apsaimniekošanas maksas noteikšanu 

Puzes pagastā” (protokols Nr.76, 10.§) 2.punktā: 

1.1. aizstāt 2.1.1.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdu „Ls 0.10/m
2
 mēnesī” ar skaitli 

un vārdiem „0.14 euro/ m
2
 mēnesī”; 

1.2. aizstāt 2.2.1.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdu „Ls 0.15/m
2
 mēnesī” ar skaitli 
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un vārdiem „0.21 euro/ m
2
 mēnesī”; 

1.3. aizstāt 2.3.1.apakšpunktā apzīmējumu, skaitli un vārdu „Ls 0.25/m
2
 mēnesī” ar skaitli 

un vārdiem „0.36 euro/ m
2
 mēnesī”; 

1.4. izslēgt 2.1.2. apakšpunktu „neprivatizētiem dzīvokļiem īres maksu - Ls 0.15/m
2
 

mēnesī no 2013.gada 1.jūnija”; 

1.5. izslēgt 2.2.2. apakšpunktu „neprivatiz. dzīvokļiem īres maksu - Ls 0.20/m
2
 mēnesī no 

2013.gada 1.jūnija”; 

1.6. izslēgt 2.3.2. apakšpunktu „neprivatiz. dzīvokļiem īres maksu - Ls 0.30/m
2
 mēnesī no 

2013.gada 1.jūnija”. 

2. Grozījumi šā lēmuma 1.1., 1.2., 1.3. apakšpunktos stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas 

šī lēmuma izrakstu un nodot to Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (N.Pavlova), Komunālai nodaļai, pašvaldības izpilddirektora vietniekam Ināram 

Bērtulsonam, Puzes pagasta pārvaldei. 

 

11.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2013.GADA 31.JANVĀRA 

 LĒMUMĀ  „PAR SILTUMENERĢIJAS TARIFA APSTIPRINĀŠANU”  

 (ziņo:G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Izdarīt grozījumu Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra lēmuma „Par 

siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr.74, 11.§) 1.punktā un aizstāt 3.punktā 

skaitli, apzīmējumu „67,23 LVL/MWh (bez PVN)” ar skaitli un apzīmējumu „95,66 

euro/MWh (bez PVN)”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola 

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu nosūtīt SIA „Ugāles nami”, un nodot to Ventspils novada 

pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (N.Pavlova), Komunālai nodaļai, 

pašvaldības izpilddirektora vietniekam Ināram Bērtulsonam. 

12.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 27.SEPTEMBRA LĒMUMĀ 

PAR SILTUMENERĢIJAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅU TARIFU APSTIPRINĀŠANU” 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 
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G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma 6.panta pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 

balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā „Par 

siltumenerģijas, ūdens un notekūdeņu tarifu apstiprināšanu” (protokols Nr.66, 26.§); 

1.1. aizstāt lēmuma 1.punktā Pielikumu Nr.1 ar šā lēmuma Pielikumu Nr.1 (uz 1 lapas). 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu un nodot to Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (N.Pavlova), Komunālai nodaļai, pašvaldības izpilddirektora vietniekam Ināram 

Bērtulsonam, Ances pagasta pārvaldei, Tārgales pagasta pārvaldei, Jūrkalnes pagasta pārvaldei, 

Usmas pagasta pārvaldei, Užavas pagasta pārvaldei, Vārves pagasta pārvaldei, Ziru pagasta 

pārvaldei, Zlēku pagasta pārvaldei, Piltenes pilsētas pārvaldei, Puzes pagasta pārvaldei, Popes 

pagasta pārvaldei. 

 

   13.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2012.GADA 27.SEPTEMBRA LĒMUMĀ 

„ PAR KOPĪPAŠUMA APSAIMNIEKOŠANAS UN ĪRES MAKSAS TARIFU NOTEIKŠANU 

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJĀS VENTSPILS NOVADA USMAS PAGASTĀ” 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2012.gada 27.septembra lēmumā „Par kopīpašuma 

apsaimniekošanas un īres maksas tarifu noteikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

Ventspils novada Usmas pagastā” (protokols Nr.66, 27.§) šādus grozījumus: 

1.1. aizstāt 1.punktā skaitli  apzīmējumu vārdus „0,10 Ls/m
2
 mēnesī” ar skaitli un vārdu „0,14 

euro/m
2
 mēnesī”; 

1.2. izslēgt 2. punktu „2.Apstiprināt ar 2013.gada 1.martu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 

„Dzintari”, „Dimanti”, „Rubīni” esošiem pašvaldības īres dzīvokļiem papildus p.1. noteiktai 

apsaimniekošanas maksai  īres maksas tarifu 0,10Ls/m
2
 mēnesī.”; 
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1.3. aizstāt 3.punktā skaitli  apzīmējumu vārdus „0,352 Ls/ m
2
 mēnesī” ar skaitli un vārdu „0,50 

euro/m
2
 mēnesī”; 

1.4. izslēgt 4.punktu „4.Apstiprināt ar 2013.gada 1.martu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

„Briljanti” esošiem pašvaldības īres dzīvokļiem papildus p.3. noteiktai apsaimniekošanas 

maksai īres maksas tarifu 0,10Ls/m
2
 mēnesī.”. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību, Komunālai nodaļai, Usmas pagasta pārvaldei, pašvaldības izpilddirektora 

vietniekam Ināram Bērtulsonam. 

14.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2011.GADA 29.DECEMBRA LĒMUMĀ 

„PAR MAKSAS PAKALPOJUMA TARIFA APSTIPRINĀŠANU” 

(ziņo:G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

G.Treigūte  informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu ,41.panta pirmās daļas 

4.punktu, Euro ieviešanas kārtības likuma pirmo un otro daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, 

A.Fetlers, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2011.gada 29.decembra lēmumā „Par maksas pakalpojuma 

tarifa apstiprināšanu” (protokols Nr.52, 10.§) 1.punktā šādus grozījumus un izteikt to sekojošā 

redakcijā: 

„1.Apstiprināt šķidro sadzīves atkritumu savākšanas pakalpojuma izmaksu, nosakot to sekojošā 

apmērā: 

 

N.p.

k. 

 

Pilsēta/pagasts 

Pakalpojuma tarifs 

par pirmo stundu, 

euro (bez PVN) 

Pakalpojuma tarifs par 

katru nākamo stundu, 

euro (bez PVN) 
1 2 3 4 

1 Piltenes pilsēta 20.77 18.67 

2 Jūrkalne 24.70 18.67 

3 Užava 24.03 18.67 

4 Tārgale 21.31 18.67 

5 Puze 20.46 18.67 

6 Pope 18.24 16.12 

7 Vārve 22.99 18.67 

„. 

2. Grozījumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, 

Komunālai nodaļai, pašvaldības izpilddirektora vietniekam Ināram Bērtulsonam, Piltenes 

pilsētas, Jūrkalnes, Užavas, Tārgales, Puzes, Popes, Vārves  pagastu pārvaldēm. 
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=====================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Sēdi slēdz plkst. 14.00 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                             

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


