
Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par 

fizisko personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, fakss 63622231, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2014.gada 20.maijā                                                                                            28 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Guntis Mačtams    

                                   Andris Vārpiņš      

               Andris Jaunsleinis   

                                   Sarmīte Bārzdaine 

                                   Aigars Matisons 

                                   Māris Dadzis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože  

 

Nepiedalās                 Ilva Cērpa                   

                                   Olita Doniņa 

                                   Aivars Čaklis           

                                   Artis Fetlers 

 

Administrācija:  Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja  

                           Jolanta Ziemele, Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 

                            

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu.  

1. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. 

2. Par Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas mācību treniņu grupu norises 

vietām. 

3. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

4. Par pilnvarojumu dalībai LPS kongresā un biedru sapulcē. 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu starp pašvaldību, sabiedrības integrācijas centru un SIA 

“Hannu-pro“. 

6. Par aizņēmumu no Valsts kases ēkas “Bērnudārzs” rekonstrukcijai Ugāles ciemā, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā. 
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7. Par aizņēmuma no Valsts kases  Ugāles vidusskolas ēkas, sporta laukuma labiekārtojuma 

rekonstrukcijas 1.kārtai Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

Apstiprināt šādu 2014.gada 20.maija  domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. 1. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. 

2. Par Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas mācību treniņu grupu norises 

vietām. 

3. Par domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. 

4. Par pilnvarojumu dalībai LPS kongresā un biedru sapulcē. 

5. Par sadarbības līguma slēgšanu starp pašvaldību, sabiedrības integrācijas centru un SIA 

“Hannu-pro“. 

6. Par aizņēmumu no Valsts kases ēkas “Bērnudārzs” rekonstrukcijai Ugāles ciemā, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā. 

7. Par aizņēmuma no Valsts kases  Ugāles vidusskolas ēkas, sporta laukuma labiekārtojuma 

rekonstrukcijas 1.kārtai Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā. 

 

1.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA 

SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 

(ziņo: J.Ziemele) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei Jolantai 

Ziemelei. 

J.Ziemele informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 20.03.2014. lēmumu „Par naudas balvu un 

Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ un pamatojoties uz Ventspils 

novada domes 31.10.2013.saistošajiem noteikumiem Nr.34 „Naudas balvu par izciliem 

sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

1. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā: 

1.1. Annai Priekulei (personas kods ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknei par 

izcīnīto 2.vietu Latvijas Republikas čempionātā 300 metru skrējienā- 70.00 euro; 

 

1.2. Olgai Jučinskai (personas kods ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknei par 

izcīnīto 1. un 2.vietu Latvijas Republikas čempionātos kārtslēkšanā un starptautiskajās 

sacensībās - 250,00 euro; 

 

1.3. Edgaram Andersonam (personas kods ***), Bērnu un jaunatnes porta skolas audzēknim 

par izcīnīto 3.vietu Latvijas Republikas čempionātā augstlēkšanā- 120,00 euro; 
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1.4. Dainim Lodiņam (personas kods ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim par 

veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas līmenī –160.00 euro; 

 

1.5. Arno Kiršteinam (personas kods ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneri par 

veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas līmenī –60.00 euro. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai) veikt naudas balvu 

izmaksu līdz 25.05.2014., šā lēmuma 1.punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

4. Noteikt, ka šajā lēmumā 1.punktā noteiktais apbalvojums tiek piešķirts svinīgā pasākumā 

28.05.2014. Ugāles Tautas namā “Gaisma“. 

 

5. Uzdot Ventspils novada BJSS direktorei J.Ziemelei paziņot šā lēmuma 1.punktā minētām 

personām par ierašanos uz svinīgo pasākumu līdz 16.05.2014. 

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpiddrirektoram D.Valdmanim. 

 

8. Uzdot Kancelejai (I.Kalendai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai 

(E.Ozoliņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai), pašvaldības 

izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

 

2.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA 

BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS MĀCĪBU  

TRENIŅU  GRUPU NORISES VIETĀM 

(ziņo: J.Ziemele) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei Jolantai 

Ziemelei. 

J.Ziemele informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai kvalitatīvi nodrošinātu mācību treniņu procesu Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta 

skolas audzēkņiem,  nepieciešams noteikt mācību treniņu nodarbību vietas.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra 

noteikumiem Nr.852 „Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izgītības programmas, 

izglītības iestādes un eksaminācijas centrus“ un  likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmo daļu 

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), 

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

 

1. Noteikt Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skolai tiesības izmantot  mācību 

treniņu nodarbību vietas Ventspils novada pašvaldības īpašumā esošajās izglītības iestāžu 

sporta bāzēs. 
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2. Uzdot Ventspils novada BJSS direktorei J.Ziemelei, katra mācību gada sākumā, saskaņot 

ar vispāizglītojošo skolu direktoriem, mācību treniņu nodarbību grafikus.  

 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  Ventspils novada izpiddirektoram D.Valdmanim. 

 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai), pašvaldības izpilddirektoram 

D.Valdmanim. 

 

3.§ 
PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA ATVAĻINĀJUMU 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka 09.05.2014. iesniegumu, 

kurā tiek lūgts piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājuma divas kalendārās nedēļas no 09.06.2014. 

un trīs kalendārās nedēļas no 07.07.2014. un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 21.panta 

pirmās daļas 27.punktu, 21.panta pirmās daļas 13.puntu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 1.daļu, 31.01.2013. Ventspils novada 

domes nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikums” 25.punktu, 64.
2
.punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 balsis (G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), 

PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā A.Muceniekam,Ventspils novada dome 

n o l e m j: 

1. Piešķirt Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam neizmantoto ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu divas kalendāra nedēļas no 2014.gada 9.jūnijs līdz 2014.gada 

22.jūnijam (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2012.gada 01.jūlija līdz 2013.gada 

30.jūnijam.  

2. Piešķirt Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam neizmantoto ikgadējā 

apmaksātā atvaļinājuma daļu trīs kalendāra nedēļas no 2014.gada 7.jūlija līdz 2014.gada 

27.jūlijam (ieskaitot) par nostrādāto laika periodu no 2013.gada 01.jūlija līdz 2014.gada 

30.jūnijam.  

3. Piešķirt Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam atvaļinājuma 

pabalstu 25 procentu apmērā no mēnešalgas par šā lēmuma 2.punktā noteikto ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu. 

4. Noteikt domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka atvaļinājuma laikā domes priekšsēdētāja 

pienākumus pildīt domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos Guntim Mačtamam. 

5. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) aprēķināt un izmaksāt 

A.Muceniekam pienākošos samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz 

atvaļinājumam nostrādāto laiku saskaņā ar Darba likuma 69.panta ceturto daļu, un šā lēmuma 
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3.punktā minētā atvaļinājuma pabalstu saskaņā ar 31.01.2013. Ventspils novada domes 

nolikuma Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums”  

64.
2
.punktu. 

6. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā parakstīšanas. 

7. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Personāla nodaļai, domes priekšsēdētājam 

(A.Mucenieks), domes priekšsēdētāja 1.vietniekam sociālajos, izglītības, kultūras un sporta 

jautājumos (G.Mačtams). 

 

4.§ 
PAR PILNVAROJUMU DALĪBAI LPS KONGRESĀ UN BIEDRU SAPULCĒ 

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 10.04.2014. vēstule 

Nr.042012101175/A811„Par Latvijas Pašvaldību savienības 25.kongresu un biedru sapulci šī gada 

30.maijā“, kurā Ventspils novada pašvaldība ir uzaicināta piedalīties Latvijas Pašvaldību 

savienības (turpmāk-LPS) 25.kongresā un biedru sapulcē, kas notiks 2014.gada 30.maijā 

Aizkraukles pilsētas kultūras namā. Pārstāvniecībai LPS kongresā, saskaņā ar LPS Statūtu 

6.5.punktu, Ventspils novada pašvaldībai ir 2 delegātu vietas kongresā – domes priekšsēdētājam 

un vienam domes pilnvarotam pašvaldības deputātam. Pārstāvniecībai LPS biedru sapulcē, 

saskaņā ar LPS Statūtu 5.5.punktu, Ventspils novada pašvaldību pārstāv domes priekšsēdētājs vai 

pilnvarots pašvaldības deputāts.   Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 

A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), 

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

1. Pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Māri Dadzi piedalīties Latvijas 

Pašvaldību savienības 25.kongresā 2014.gada 30.maijā Aizkraukles pilsētas kultūras namā. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) veikt dalības maksas (dalībai 

kongresā un biedru sapulcē) pārskaitījumu uz LPS, reģ.Nr.40008020804, norēķina kontu 

LV53UNLA0001001700906 SEB banka, kods UNLALV2X ar norādi „Kongress“, 2 (divu) 

dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) veikt kongresa un biedru sapulces delegātu (dalībnieku) 

reģistrāciju elektroniski LPS interneta mājas lapā - sadaļā LPS – Kongress vai atverot saiti 

http://www.lps.lv/LPS/Kongress/ vai arī http://ej.uz/25kongresu  līdz 2014.gada 26.maijam. 

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) līdz 2014.gada 26.maijam nosūtīt šā lēmuma izrakstu 

ierakstītā sūtījumā Latvijas Pašvaldības savienībai, adrese: Mazā pils iela 1, Rīga, LV-1050, 

un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim 

Dadzim.   

 

 

http://www.lps.lv/LPS/Kongress/
http://ej.uz/25kongresu
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5.§ 
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU STARP PAŠVALDĪBU, SABIEDRĪBAS 

INTEGRĀCIJAS CENTRU UN SIA „HANNU-PRO“ 

   (ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojums sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai Gunitai Treigūtei. 

G.Treigūte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības Sociālais dienests 27.11.2013. saņēma Sabiedrības integrācijas 

fonda un SIA “Hannu-pro” vēstuli, kurā izteikts lūgums atbalstīt Latvijas daudzbērnu ģimenes, kā 

arī veicināt demogrāfisko pasākumu īstenošanu Latvijā, iesaistoties projektā „Demogrāfisko 

pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana“, 

kura darbības paredzēta sākot ar 2014.gadu. 

Projekta mērķis – radīt atbalsta mehānismu daudzbērnu ģimenēm ar atlaižu un privilēģiju kartes 

palīdzību „Goda ģimenes karte”.  

Projekta virzītājs ir Sabiedrības Integrācijas fonds, SIA „Hannu –pro” un biedrība “Māmiņu 

klubs”. 

Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 

11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, 

M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Piedalīties projektā „Demogrāfisko pasākumu īstenošana Latvijā – daudzbērnu ģimeņu 

apliecības – Goda ģimenes kartes ieviešana”.  

2. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam nolēgt sadarbības 

līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu un SIA „Hannu-pro” par projekta īstenošanu 

Ventspils novadā (pielikumā uz četrām lapām).  

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Sociālam dienestam savstarpēji sadarbojoties ar 

Sabiedrības integrācijas fondu un SIA „Hannu–pro” realizēt projekta „Goda ģimenes kartes 

ieviešana” Ventspils novadā un noteikt Sociālā dienesta vadītāju Intu Rudbahu  par 

pašvaldības pārstāvi līguma darbības nodrošināšanai. 

4. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūtei) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes 

lēmuma pieņemšanas sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu parakstīšanai.  

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

6. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Sociālajam dienestam un Juridiskai nodaļai. 

6.§ 
PAR  AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES  ĒKAS „BĒRNUDĀRZS” REKONSTRUKCIJAI 

UGĀLES CIEMĀ, UGĀLES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz iepirkuma „Ēkas „Bērnudārzs” rekonstrukcija Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, 

Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr. VND2014/23 rezultātiem, 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 – 

11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, 

M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi ēkas „Bērnudārzs” 

rekonstrukcijas Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā veikšanai 109637,41 euro, 

t.sk.PVN 21%, apmērā.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu 

veikt 15 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

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

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2014.gada 21.maijam. 

 

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

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza). 

 

7.§ 
PAR  AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES  UGĀLES VIDUSSKOLAS ĒKAS, SPORTA 

LAUKUMA LABIEKĀRTOJUMA REKOSNTRKCIJAS 1.KĀRTAI  UGĀLES CIEMĀ, UGĀLES 

PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā to, ka Ugāles vidusskolas ēkas, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma 

rekonstrukcijas projekts ir sadalīts 7.kārtās un pamatojoties uz iepirkuma „Būvuzraudzība un 

būvdarbi Ugāles vidusskolas ēku, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai 

Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” (1.būvniecības kārta)” un iepirkuma „Ugāles 

vidusskolas ēku, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija Ugāles ciemā, Ugāles 

pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas nr. VND2014/22,  rezultātiem, 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 – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, 

A.Matisons, M.Dadzis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – 

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

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi būvuzraudzībai 

Ugāles vidusskolas ēkas, sporta laukuma un teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas 

1.kārtai Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā, veikšanai 702 819,21 euro, 

t.sk.PVN 21%, apmērā.  

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2015.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu 

veikt 20 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 

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

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un 

galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 2014.gada 21.maijam. 

 

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

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (I.Garoza). 

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

Sēdi slēdz plkst. 14.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


