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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2014.gada 16.jūlijā                                                                                           32 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 15.00 

Sēdi atklāj plkst. 15.00 

 

Sēdi vada -   Guntis Mačtams, novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks   

                                         

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                     Aivars Mucenieks 

               Andris Jaunsleinis 

                                   Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

                                   Māris Dadzis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Andis Zariņš 

                                 

Nepiedalās deputāti Andris Vārpiņš                             

                                  Ilva Cērpa                       

                                  Artis Fetlers                           

                                  Aivars Čaklis                                 

                                  Vilnis Dzirnieks 

                                  Gaidis Bože 

 

G.Mačtams iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu.  

1. Par papildus aizņēmumu no Valsts kases ēkas „Bērnudārzs” rekonstrukcijai Ugāles ciemā, 

Ugāles pagastā, Ventspils novadā. 

2. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Dienas un sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” (Nr.13-

08-LL26-L413101-000001) realizēšanai. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 9 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, O.Doniņa, 

A.Matisons, M.Dadzis, E.Kuģeniece, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

Apstiprināt šādu 2014.gada 16.jūlija  domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par papildus aizņēmumu no Valsts kases ēkas „Bērnudārzs” rekonstrukcijai Ugāles ciemā, 

Ugāles pagastā, Ventspils novadā. 
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2. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta „Dienas un sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” (Nr.13-

08-LL26-L413101-000001) realizēšanai. 

 

1.§ 
PAR  PAPILDUS AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES  ĒKAS „BĒRNUDĀRZS” REKONSTRUKCIJAI 

UGĀLES CIEMĀ, UGĀLES PAGASTĀ, VENTSPILS NOVADĀ 

(ziņo: Mačtams) 

 

G.Mačtams informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ņemot vērā, ka iepirkuma „Ēkas „Bērnudārzs” rekonstrukcija Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils 

novadā”  uzvarētājs ir atteicies no līguma slēgšanas un slēdzams līgums ar nākošo uzvarētāju, tādējādi 

rodoties papildus izmaksām projekta realizēšanā, kā arī pamatojoties uz iepirkuma „Ēkas „Bērnudārzs” 

rekonstrukcija Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr. VND2014/23 

rezultātiem, Iepirkumu komisijas  Piedāvājumu vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas sēdes lēmumu 

(protokols Nr.2014/23/4), 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 – 9 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, M.Dadzis, E.Kuģeniece, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 

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

1. Ņemt papildus aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi ēkas 

„Bērnudārzs” rekonstrukcijas Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā veikšanai 24978,96 

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.jūlijam. 

 

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). 

 

2.§ 
PAR  AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES  

PROJEKTA  „DIENAS UN SOCIĀLO PAKALPOJUMU CENTRS ZLĒKAS“ 

(Nr.13-08-LL26-L413101-000001) REALIZĒŠANAI  

(ziņo: G.Mačtams) 

 

G.Mačtams informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

 

2014.gada 13.martā Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par projekta 

„Dienas un sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” (proj. Nr.13-08-LL26-L413101-000001) 

apstiprināšanu, kuru īstenos Ventspils novada pašvaldība ar sekojošu budžetu: 
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Kopā izmaksas 

(bez PVN), EUR 

Attiecināmo 

izmaksu summa, 

EUR 

Atbalsta 

intensitāte,% 

Publiskais- ES-

finansējums, 

 EUR 

Projekta 

īstenošanas 

datums. 

100704.36 28457.44 90 25611.70 09.09.2014. 

 

Projekta mērķis: „Izveidot sabiedriskās dušas, veļas mazgāšanas pakalpojumu un dienas centru Zlēku 

iedzīvotājiem”. 

No Lauku atbalsta dienesta ir saņemts avanss 5122.34 EUR apmērā, kas izlietoti maksājumam par 

tehniskā projekta izstrādi SIA „Inženiertehniskie projekti”. 

Saskaņā ar veiktajām iepirkumu procedūrām ir sekojošas projekta īstenošanas izmaksas: 

 

Izmaksu pozīcija Darbu veicējs Kopējās 

izmaksas(ar 

PVN), EUR 

T.sk. 

attiecināmās, 

EUR 

Publiskais-ES- 

finansējums, 

EUR 

Būvdarbi SIA „Vindbūvserviss” 103241.87 28457.43 25611.70 

Būvuzraudzība SIA „BaltLine Globe” 3025.00 0 0 

Autoruzraudzība SIA„Inženiertehniskie 

projekti” 

1377.34 0 0 

 Kopā: 107644.21 28457.43 25611.70 

 

Lai varētu nodrošināt projekta realizāciju plānotajā apjomā un termiņā, pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu,  

atklāti balsojot: PAR – , PRET - , ATTURAS – , Ventspils novada dome n o l e m j: 

  

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi projekta „Dienas un 

sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” (proj. Nr.13-08-LL26-L413101-000001) realizācijas 

nodrošināšanai EUR 107 644.21 (viens simts septiņi tūkstoši seši simti četrdesmit  četri euro 21 

cents).  

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2015.gada 1.janvāri no novada domes pamatbudžeta. 

Aizņēmuma atmaksu veikt 15 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

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.jūlijam. 

 

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) un 

Attīstības nodaļai (G. Roderte).  

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

Sēdi slēdz plkst. 15.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  G.Mačtams  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


