
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2014.gada 18.septembrī                                                                             36 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 13.00 

Sēdi atklāj plkst. 13.30 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Ieva Kalenda, sekretāre 

 

Piedalās                     Guntis Mačtams    

                                   Andris Vārpiņš      

               Andris Jaunsleinis 

                                   Ilva Cērpa                   

                                   Sarmīte Bārzdaine 

                                   Olita Doniņa 

                                   Aigars Matisons 

               Artis Fetlers 

                                   Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Elita Kuģeniece 

                                   Gaidis Bože  

 

Nav ieradies deputāts Andis Zariņš 

 

Administrācija:  Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                           Ingrīda Garoza, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par ēdināšanas pakalpojuma cenām Ugāles vidusskolā. 

2. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu. 

 

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, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, E.Kuģeniece, 

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

Apstiprināt šādu 2014.gada 18.septembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par ēdināšanas pakalpojuma cenām Ugāles vidusskolā. 
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2. Par pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu. 

 

 

1.§ 

PAR ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMA CENĀM UGĀLES VIDUSSKOLĀ    
 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

        Saskaņā ar   SIA „Audora“ iesniegumu (reģ. 25.08.2014. Nr.IN 18562)  par preču un 

pakalpojumu cenu pieaugumu laikā  no 2012.gada līdz 2014.gadam, skolēnu pusdienu izmaksas 

vidēji paaugstinājušās  par 12% ( cenu pieaugums pa grupām: dārzeņiem-17%, kartupeļiem-15%, 

piena produktiem-12%, cukuram- 10%, gaļai- 10%, elektrībai- 20%, saimniecības precēm-4 %), un , 

lai nodrošinātu 12.03.2012. MK noteikumu Nr. 172 „Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu 

izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu 

pacientiem“ izpildi, ar 2014.gada 1.septembri nepieciešams  noteikt Ugāles vidusskolas skolēnu 

pusdienām sekojošas cenas: 1.-4.klasei- EUR 1,42 (bija 1,28) , 5.-12.klasei- EUR 1,59 (bija 1,42).  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21. pantu   un  Ventspils novada domes Finanšu komitejas 

11.09.2014. (protokols Nr.12, 2.§) lēmumu, 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,  E.Kuģeniece, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

1. Atbalstīt  skolēnu ēdināšanas cenu palielināšanu Ugāles vidusskolā- 1.-4.klasei EUR 1,42,           

5.-12.klasei  EUR 1,59.   

  

2.  Noteikt, ka  lēmums stājas spēkā  2014.gada 1. septembrī. 

 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča). 

 

4. Uzdot Kancelejai( E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu novada pašvaldības Izglītības pārvaldei ( A.Klimoviča), 

Ugāles vidusskolai ( L. Millere), Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību ( I.Garoza),  SIA „Audora“ valdes loceklei (J. Krūmiņa).         

 

 

 

2.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS SIA „UGĀLES NAMI“ PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANU  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai savlaicīgi un kvalitatīvi novada pašvaldības administratīvajā teritorijā īstenotu siltumapgādes 

projektus (katlumājas būvniecība un siltumtrases rekonstrukcija un būvniecība Ugāles pagastā) kā 

rezultātā uzlabota siltumapgāde Ugāles pagastā un samazināti siltuma zudumi, un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām„ 14.panta pirmās daļas 1.punktu, likuma „Par valsts un pašvaldību kapitāla 

daļām un kapitālsabiedrībām” 11.panta pirmās daļas 1.punktu, 42.pantu, 43.panta pirmās daļas 

1.punktu un otro daļu, 48.panta pirmās daļas 7.punktu un 9.punktu, Komerclikuma 151.-154., 196., 

198. un 201.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, 
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A.Jaunsleinis, I.Cērpa, S.Bārzdaine, O.Doniņa, A.Matisons, A.Fetlers, M.Dadzis, A.Čaklis, 

V.Dzirnieks,  E.Kuģeniece, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome          

n o l e m j: 

1. Piekrist palielināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” (turpmāk-Sabiedrība) pamatkapitālu 

izdarot naudas ieguldījumu Sabiedrības pamatkapitālā par EUR 58 000 (piecdesmit astoņi 

tūkstoši euro) apmērā, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.  

2. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus 

(1.pielikums uz vienas lapas). 

3. Apstiprināt Pašvaldības SIA „Ugāles nami” pamatkapitālu pēc pamatkapitāla palielināšanas 

EUR 680 648 (seši simti astoņdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro) apmērā, kas 

sadalīts 680 648 (seši simti astoņdesmit tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi) daļās, vienas 

daļas nominālvērtība ir EUR 1 (viens euro). 

4. Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus (2.pielikums uz vienas lapas). 

5. Apstiprināt Sabiedrības statūtus jaunā redakcijā (3.pielikums uz trīs lapām). 

6. Pašvaldības SIA “Ugāles nami” kapitāla daļu turētāja pārstāvim domes priekšsēdētājam 

Aivaram Muceniekam, piedalīties pašvaldības SIA “Ugāles nami” Dalībnieku sapulcē un 

balsot  “par” šim lēmumam atbilstošu pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumu 

apstiprināšanu, kā arī parakstīt šim lēmumama atbilstošus dokumentus. 

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

nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo  dokumentu iesniegšanu 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un tā informēšanu par Sabiedrības pamatkapitāla 

izmaiņām un grozījumiem statūtos. 

8. Uzdot PSIA „Ugāles nami“ (valdes priekšsēdētājs V.Krauze) sasaukt Dalībnieku sapulci, kurā 

pieņemt lēmumu par revidenta iecelšanu. 

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

nosūtīt šā lēmuma izrakstu trīs darba dienu laikā PSIA “Ugāles nami”, adrese: Rūpnīcas iela 

2-31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; un nodot šā lēmuma izrakstu 

Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Juridiskai nodaļai (G.Treigūte). 

 

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

Sēdi slēdz plkst. 14.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

 

 

 Sēdi protokolēja                                                         I.Kalenda        _______________ 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


