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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2014.gada 14.augustā                                                                             34 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

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 

                                   Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože  

 

Nav ieradusies deputāte Elita Kuģeniece 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Ingrīda Garoza, Finanšu  nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks  iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par telpu nomu nekustamā īpašumā „Zūras 7”, Vārves pagastā. 

2. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. 

 

A.Mucenieks norāda, ka jautājums „Par telpu nomu nekustamā īpašumā „Zūras 7”, Vārves pagastā” 

ir zaudējis aktualitāti un svītrojams no darba kārtības. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 

S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), 

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

Apstiprināt šādu 2014.gada 14.augusta  domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma maksas apstiprināšanu. 

 

1.§ 
PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS APRĒĶINĀŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks 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 14.punkta g) apakšpunktu, 

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta pirmo daļu, Ventspils novada domes 2013.gada 

25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ventspils novadā” 48. 

un 50.punktu un iepirkuma rezultātiem, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

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

M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks,  A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt ar 2014.gada 1.oktobri Ventspils novada Piltenes pilsētas un pagastu administratīvajās 

teritorijās pašvaldības pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem, 

īrniekiem atkritumu apsaimniekošanas maksas vienai personai mēnesī aprēķināšanas metodiku:  

sadzīves atkritumu apjoms (m
3
/mēn.)* X 1m

3
 tarifs** : faktiskais iedzīvotāju skaits*** =  maksa 

vienai personai mēnesī (bez PVN) 

kur: 

* kopējais izvedamo sadzīves atkritumu daudzums (m
3
) mēnesī no daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju konteineru laukumiem pagastu administratīvajā teritorijā; 

** 10,56 EUR/m
3
 (bez PVN) – pamats : 26.03.2014. līgums Nr.IE/2014/027. ar atkritumu 

apsaimniekotāju Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”; 

*** pašvaldības pārvaldīšanā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās faktiski dzīvojošo personu 

skaits 

2.  Uzdot pilsētas, pagastu pārvalžu vadītājiem: 

2.1. līdz 2014.gada 1.septembrim brīdināt iedzīvotājus par atkritumu apsaimniekošanas maksas 

vienai personai aprēķina izmaiņām; 

2.2. līdz 2014.gada 1.septembrim veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās faktiski dzīvojošo personu 

uzskaiti. Dzīvokļos, kuros personas neuzturas, uzskaitīt kā vienu dzīvojošu personu (pamats: 

09.12.2008. MK noteikumu Nr.1013. p.17.4.); 

2.3. vienu reizi gadā uz katra gada 31.decembri precizēt faktiski dzīvojošo personu skaitu un datus 

iesniegt pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību; 

2.4. līdz 2014.gada 15.septembrim iesniegt šā lēmuma 1.punktā minētos datus pašvaldības Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību; 

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot izpilddirektora vietniekam Ināram Bērtulsonam. 

4. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdi. 
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5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) līdz 2014.gada 1septembrim ievietot 

informāciju par šajā lēmumā 1. punktā apstiprināto atkritumu apsaimniekošanas tarifu aprēķinu 

novada mājas lapā internetā, un septembra mēneša bezmaksas informatīvajā izdevumā ”Ventspils 

novadnieks”. 

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

parakstīšanas, nosūtīt šā lēmuma izrakstu Piltenes pilsētas/pagasta pārvaldei, Ances pagasta 

pārvaldei, Jūrkalnes pagasta pārvaldei, Popes pagasta pārvaldei, Puzes pagasta pārvaldei, Tārgales 

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

Ziru pagasta pārvaldei, Zlēku pagasta pārvaldei, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, 

pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības izpilddirektora vietniekam, Komunālai nodaļai 

(A.Šlangens). 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


