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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2014.gada 16.oktobrī                                                                             38 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 16.00 

Sēdi atklāj plkst. 16.15 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās  -                  Guntis Mačtams    

                                   Ilva Cērpa                   

                                   Sarmīte Bārzdaine 

                                   Aigars Matisons 

               Māris Dadzis 

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks 

                                   Andis Zariņš 

               Elita Kuģeniece 

                                   Gaidis Bože  

 

Nav ieradušies deputāti  -  Andris Jaunsleinis 

                                        Olita Doniņa 

      Andris Vārpiņš   

      Artis Fetlers 

 

Administrācija:  Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                           Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                           Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                           Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                           Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja 

       Ingrīda Garoza, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

                           Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par atļauju Mārim Dadzim savienot amatus. 

2. Par biedrības „Annahite” iesniegumu. 

3. Par dalību ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 
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4. Par dalību ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

5. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta ”Dienas un sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” papildus 

izmaksu segšanai. 

6. Par precizējumu Ugāles pagasta padomes 20.05.2009. lēmumā (protokols Nr.5, 8.§) „Par 

pašvaldības zemju atkārtotu izvērtēšanu un nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai”. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, E.Kuģeniece, S.Bārzdaine, 

A.Matisons, 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 16.oktobra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par atļauju Mārim Dadzim savienot amatus. 

2. Par biedrības „Annahite” iesniegumu. 

3. Par dalību ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

4. Par dalību ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā pasākumā „Lauku ekonomikas 

dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. 

5. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta ”Dienas un sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” papildus 

izmaksu segšanai.  

6. Par precizējumu Ugāles pagasta padomes 20.05.2009. lēmumā (protokols Nr.5, 8.§) „Par 

pašvaldības zemju atkārtotu izvērtēšanu un nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai”. 

 

1.§ 
PAR ATĻAUJU MĀRIM DADZIM SAVIENOT AMATUS 

(ziņo: M.Dadzis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Dadzim. 

M.Dadzis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā saņemta Latvijas Pašvaldību savienības 13.10.2014. vēstule 

Nr.1020142933/A2151 „Par Māra Dadža dalību ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda 

Uzraudzības komitejā“, kurā izteikts lūgums Ventspils novada pašvaldībai atbalstīt domes 

priekšsēdētāja vietnieka Māra Dadža darbu ES fondu 2014.-2020.plānošanas perioda Uzraudzības 

komitejā, tajā pārstāvot Latvijas Pašvaldības savienības (turpmā - LPS) ietvaros darbojošos Latvijas 

Piekrastes pašvaldību apvienību. 

Ventspils novada pašvaldība, izskatot iepriekš minēto vēstuli, konstatēja: 

1.1. ar Ventspils novada domes 2013.gada 19.jūnija lēmumi (protokols Nr.2,1.§) „Par novada 

domes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēšanu“ Māris Dadzis (personas kods ***, deklarētā adrese: ***) 

ievēlēts par Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieku investīciju un attīstības jautājumos; 

1.2. likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā“ (turpmāk – likums) 

4.panta pirmās daļas 14., 15.punktā  un otrajā daļā noteikts, ka valsts amatpersona ir pašvaldības 

domes priekšsēdētāja vietnieks, domes deputāts un par valsts amatpersonu uzskatāma arī persona, 
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kurai, pildot amata pienākumus valsts vai pašvaldības institūcijās, saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir 

tiesības izdot administratīvos aktus; 

1.3. saskaņā ar likuma 6.panta pirmo un otro daļu valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja normatīvajos aktos 

nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi un valsts amatpersonai, ir atļauts 

savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem vai citādi 

atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, kā arī minētā amatu savienošana 

pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 

normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai; 

1.4. speciālie amatu savienošanas ierobežojumi likuma 4.panta otrajā daļā minētajām valsts 

amatpersonām noteikti šā likuma 7.panta sestajā daļā, kurā norādīts, ka šā likuma 4.panta otrajā daļā 

minētās amatpersonas, kurām šajā pantā nav noteikti īpaši amata savienošanas nosacījumi, var 

savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar: 

1.4.1. amatu, kuru tās ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem; 

1.4.2. pedagoga, zinātnieka, profesionāla sportista un radošo darbu; 

1.4.3. amatu arodbiedrībā; 

1.4.4. citu amatu, uzņēmuma līguma vai šā panta vienpadsmitajā daļā neminēta pilnvarojuma 

izpildi, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības 

iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas personas rakstveida atļauja; 

1.4.5. amatnieka saimniecisko darbību, reģistrējoties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 

darbības veicējam saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ja šī savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta attiecīgās valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja vai viņa pilnvarotas 

personas rakstveida atļauja; 

1.5. saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumu Nr.1072 "Uzraudzības 

komitejas nolikums" (izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības 

likuma 16.panta pirmo un otro daļu) 1.punktu Uzraudzības komiteja ir koleģiāla Eiropas Savienības 

struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistīta institūcija, kuras darbības mērķis ir nodrošināt 

darbības programmu īstenošanas efektivitātes un kvalitātes uzraudzību. Šo Ministru kabineta 

noteikumu 6.7.apakšpunktā noteikts, ka Uzraudzības komitejas sastāvā ir jābūt Latvijas Pašvaldības 

savienības pārstāvim. Ministru kabineta 2010.gada 23.novembra noteikumu Nr.1072 "Uzraudzības 

komitejas nolikums" 3.punktā minēti Uzraudzības komitejas uzdevumi, un tie ir šādi: 

1.5.1. uzraudzīt piešķirtā Eiropas Savienības fondu finansējuma izlietošanas efektivitāti un atbilstību 

apstiprinātajiem attīstības plānošanas dokumentiem; 

1.5.2. izskatīt priekšlikumus par grozījumiem attīstības plānošanas dokumentos un pieņemt lēmumu 

par grozījumu apstiprināšanu vai noraidīšanu; 

1.5.3. apstiprināt Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas plānu; 

1.5.4. izskatīt Eiropas Savienības fondu izvērtēšanas secinājumus un ieteikumus par plānošanas 

dokumentu īstenošanu; 

1.5.5. apstiprināt Eiropas Savienības fondu vadības komunikācijas stratēģiju; 

1.5.6. apstiprināt komitejas un apakškomitejas reglamentus; 

1.5.7. izskatīt un apstiprināt apakškomitejas sagatavotos lēmumprojektus, kā arī pieņemt lēmumus 

par apakškomitejas ieteikumu īstenošanu; 

1.5.8. atbilstoši kompetencei veikt citus uzdevumus, kas noteikti Eiropas Savienības fondu vadību 

regulējošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Eiropas Savienības tiesību aktos. 



 4 

1.6. Ventspils novada pašvaldība ir institūcija, kas saskaņā ar likuma sesto daļu ir kompetenta 

sniegt atļauju Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata un ES struktūrfondu un 

kohēzijas fonda 2014.-2020.plānošanas perioda Uzraudzības komitejas pārstāvja amatu savienošanai. 

Ievērojot iepriekš minēto un izvērtējot likumā „Par pašvaldībām“, Ventspils novada pašvaldības 

nolikumā noteiktās domes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas kopsakarā ar Uzraudzības komitejas 

locekļa amata pienākumiem, Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka amata savienošana ar 

Uzraudzības komitejas locekļa amatu interešu konfliktu nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta 

nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, neraugoties uz kompetentās 

institūcijas doto atļauju savienot amatus, Mārim Dadzim ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu 

konflikta pieejamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja pildot Ventspils novada 

domes priekšsēdētāja vietnieka amatu vai Uzraudzības komitejas locekļa amatu, pastāv iespēja, ka 

Māris Dadzis var nonākt interešu konflikta situācijā. 

Pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu  un likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā“ 8.¹ panta piekto daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 10 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, E.Kuģeniece, S.Bārzdaine, A.Matisons, 

A.Čaklis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, balsojumā nepiedalās 

M.Dadzis, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Atļaut Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietniekam Mārim Dadzim (personas kods 

***) savienot Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar Uzraudzības 

komitejas locekļa amatu. 

2. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo un 

otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no 

šā lēmuma spēkā stāšanas brīža. 

3. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes 

priekšsēdētāja vietniekam Mārim Dadzim un Personāla nodaļai (I.Stradiņa).   

 

2.§ 
„PAR BIEDRĪBAS „ANNAHITE” IESNIEGUMU 

(ziņo: G.Roderte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai Gintai Rodertei. 

G.Roderte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.10.2014. (reģ. Nr. IN 23726) saņemts biedrības „Annahite” 

iesniegums ar lūgumu līdzfinansēt biedrības projektu „Aprīkojuma un instrumentu iegāde 

galdniecības amatu darbnīcai”, kuru plānots iesniegt ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu 

konkursa, Lauku attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un 

dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „iekārtu, 

tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides 
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aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem 

iedzīvotājiem”, ar 10% (800 EUR) no projekta kopējām izmaksām 8000 EUR. 

Projekta mērķis: Galdniecības aprīkojuma un instrumentu iegāde, nodrošinot darba iemaņu 

veidošanu, radošu brīvā laika pavadīšanu, interešu izglītības pilnveidošanu, darba kultūras 

audzināšanu, vides aizsardzības izpratnes veidošanu, sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu Puzes 

pagasta pusaudžiem un jauniešiem, t.sk. ar garīgās attīstības traucējumiem, bez vecāku apgādības 

palikušiem bērniem- bāreņiem un citiem interesentiem. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

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

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

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

1. Atbalstīt biedrības „Annahite” projektu „Aprīkojuma un instrumentu iegāde galdniecības 

amatu darbnīcai”. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta „Aprīkojuma un instrumentu iegāde galdniecības amatu 

darbnīcai” īstenošanai 800 EUR (astoņi simti euro 00 centi), no pašvaldības 2015.gada projektu 

līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Attīstības nodaļai (G. Roderte), Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) un biedrībai „Annahite”, adrese: 

„Stikli”, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613. 

 

3.§ 
PAR DALĪBU ES ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ PASĀKUMĀ 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 
(ziņo: G.Roderte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai Gintai Rodertei. 

G.Roderte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 07.10.2014. (reģ. Nr. IN 23641) saņemts Popes pagasta pārvaldes 

iesniegums ar lūgumu atļaut piedalīties ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku 

attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 

ar projektu „Amatmājas telpas izveide Popes kultūras namā”. Lai īstenotu projektu, Popes pagasta 

pārvalde lūdz piešķirt līdzfinansējumu 590.79 EUR apmērā. Projekta kopējās izmaksas 2305.98 

EUR, no kurām 1905.77 EUR ir attiecināmās izmaksas, PVN – 400.21 EUR. 

Projekta mērķis: Radīt iespējas Popes amatu meistariem, rokdarbniekiem, pērļotājiem, tautas 

"kulinārijas meistariem'' un iedzīvotājiem īstenot savai interešu grupai atbilstošas aktivitātes, 

papildināt zināšanas un prasmes, kā arī dalīties ar tām. Nodrošināt aktivitāšu norisēm atbilstošas 

telpas. Atdzīvināt vietējās kultūras vērtību - amatmeistaru zināšanu un prasmju izzināšanu un 

nodošanu jaunām paaudzēm. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, E.Kuģeniece, 
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S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Atbalstīt Popes pagasta pārvaldes iesniegumu un atļaut piedalīties Lauku attīstības 

programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu „Amatmājas telpas izveide Popes kultūras 

namā”. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 590.79 (pieci simti deviņdesmit euro 79 centu), no pašvaldības 

2015.gada projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. 

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

nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Attīstības 

nodaļai (G.Roderte), Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) un Popes pagasta pārvaldei (V.Krauze). 

 

4.§ 
PAR DALĪBU ES ELFLA ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ PASĀKUMĀ 

„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 

īstenošanas teritorijā” 
(ziņo: G.Roderte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai Gintai Rodertei. 

G.Roderte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 08.10.2014. (reģ. Nr. IN 23694) saņemts Usmas pagasta pārvaldes 

iesniegums ar lūgumu atļaut piedalīties ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursā Lauku 

attīstības programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, kultūras, vides 

aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem” 

ar projektu „Usmas dramatiskā kolektīva „Suflē” darbības nodrošināšana”. Lai īstenotu 

projektu, Usmas pagasta pārvalde lūdz piešķirt līdzfinansējumu 373.28 EUR apmērā. Projekta 

kopējās izmaksas 1457 EUR, no kurām 1204.13 EUR ir attiecināmās izmaksas, PVN – 252.87 EUR. 

Projekta mērķis: Veicināt dramatiskā kolektīva izaugsmi, atbalstot ar kvalitatīvu transportu 

dekorāciju transportēšanai. Sekmējot kolektīva darbību citos pagastos, līdz ar to veicinot mūsu un 

citu pagastu iedzīvotāju sadraudzību. 

  Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

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

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

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

1. Atbalstīt Usmas pagasta pārvaldes iesniegumu un atļaut piedalīties Lauku attīstības 

programmas 413. pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 

veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, aktivitātē „iekārtu, tehnikas, 

aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, 

infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (ieskaitot apmācību un interešu klubus, 

kultūras, vides aizsardzības, sporta un citas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes) dažādošanai 
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vietējiem iedzīvotājiem” ar projekta pieteikumu „Usmas dramatiskā kolektīva „Suflē” 

darbības nodrošināšana”. 

2. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 373.28 (trīs simti septiņdesmit trīs euro 28 centu), no 

pašvaldības 2015.gada projektu līdzfinansēšanai paredzētajiem līdzekļiem. 

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

nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Attīstības 

nodaļai (G.Roderte), Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) un Usmas pagasta pārvaldei (G.Šķesters). 

 

5.§ 
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES PROJEKTA „DIENAS UN SOCIĀLO  

PAKALPOJUMU CENTRS ZLĒKAS” PAPILDUS IZMAKSU SEGŠANAI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 25.09.2014 (IN22090) ir saņemts Zlēku pagasta pārvaldes iesniegums ar 

lūgumu piešķirt papildus finansējumu projekta „Dienas un sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” (Nr. 

13-08-LL26-L413101-000001) īstenošanai obejktam „Telpu rekonstrukcija par dienas un sociālo 

pakalpojumu centru nekustamā īpašumā „Kultūras nams”, Zlēku pagastā, Ventspils Novadā”.  

 

Papildus nepieciešamais finansējums sastāda 18 512.06 EUR bez PVN (22 399.59 EUR ar PVN), kas 

paredzēts sekojošu darbu veikšanai objektā „Kultūras nams”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā: 

 

1. Materiālu un darbu izmaksas, kas nepieciešamas, lai būvdarbus veiktu atbilstoši izstrādātajam 

projektam, bet nav iekļautas iepirkuma specifikācijā – tāmes izmaksas 13541.51 EUR bez 

PVN; 

2. Bēniņu siltināšanas izmaksas – 4970.88 EUR bez PVN. Veicot ēkas „Kultūras nams” 

rekonstrukciju 2010.gadā, nebija iespējams veikt bēniņu siltināšanu (kopējā platība 473 m
2
), 

jo daļa ēkas nebija remontēta. Veicot rekonstrukcijas darbus projekta „Dienas un sociālo 

pakalpojumu centrs Zlēkas” (Nr. 13-08-LL26-L413101-000001) ietvaros, ēkas visu griestu 

daļa ir atjaunota, tādēļ ir iespējama un lietderīga arī bēniņu siltināšana ēkas 

energoefektivitātes un projekta rezultātu ilgtspējas uzlabošanai, kā arī kurināmā izmaksu 

ietaupīšanai nākotnē.  

 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 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, I.Cērpa, E.Kuģeniece, S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

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 projekta „Dienas un  

sociālo pakalpojumu centrs Zlēkas” (Nr. 13-08-LL26-L413101-000001) papildus izmaksu 

segšanai līdz EUR 22 400 (divdesmit divi tūkstoši četri simti euro 00 centu) apmērā. 

 

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

pamatbudžeta. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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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.oktobrim. 

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), Attīstības nodaļai (E.Roģe) un Zlēku pagasta pārvaldei (D.Cekule). 

 

6.§ 
PAR PRECIZĒJUMU UGĀLES PAGASTA PADOMES 20.05.2009. LĒMUMĀ (PROTOKOLS Nr.5, 

8.§) „PAR PAŠVALDĪBAS ZEMJU ATKĀRTOTU IZVĒRTĒŠANU UN NEPIECIEŠAMĪBU 

PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU VEIKŠANAI“  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam Gatim 

Landmanim. 

G.Landmanis informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai, veicot pašvaldības piekritībā esošu 

nekustamo īpašumu – zemes vienību, par kurām pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par to piekritību 

pašvaldībai, īpašuma tiesību ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda, un 

iesniedzot dokumentus par konkrētiem nekustamiem īpašumiem Ventspils zemesgrāmatu nodaļā, 

konstatēts, ka pieņemtajā lēmumā ir nepilnīgi norādīti likuma panti, ar kuriem pamatota zemesgabalu 

piekritība Ugāles pagasta pašvaldībai. Lai atrisinātu radušos situāciju, nepieciešami precizējumi 

iepriekš pieņemtajā lēmumā.  

  Izskatot radušos situāciju, lēmumprojektam pievienotos dokumentus, Ventspils novada dome 

konstatē: Ugāles pagasta padome 2009.gada 20.maijā pieņēma „Par pašvaldības zemju atkārtotu 

izvērtēšanu un nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai“  (protokols Nr.5, 8.§) (turpmāk – 

Lēmums), ar kuru noteica Ugāles pagastā esošu zemes vienību piekritību pašvaldībai. Lēmuma 

pamatojumā kā šo zemes vienību piekritības pamats norādīti likuma "Par valsts un pašvaldību zemes 

īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 3.panta otrās daļas 2.punkts, kurš nosaka: 

„Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās 

ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs 

personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai 

arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja: Vietējās 

pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku 

(būvju) celtniecībai vai pašvaldības funkciju īstenošanai.” un  4.
1
 panta otrās daļas 5.punkts, kurš 

nosaka: „Zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, zemes reformas laikā piekrīt 

pašvaldībai un ierakstāma zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, ja vietējās pašvaldības teritorijas 

plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai 

pašvaldības funkciju īstenošanai.”  

 Tomēr Lēmumā minētās zemes vienības ir ne tikai neapbūvēti zemes gabali, bet arī tādas zemes 

vienības, uz kurām atrodas pašvaldībai piederošas ēkas un būves, kā arī zeme personīgo 

palīgsaimniecību vajadzībām, lauksaimnieciska rakstura uzņēmumu apbūves zeme, izglītības iestāžu 

apbūves zeme, pārējo sabiedriskas nozīmes objektu apbūves zeme, parki, rekreācijas zonu zeme, 

zemes kapsētu uzturēšanai, kā arī zeme, kura uz 1940.gada 21.jūliju piederēja pašvaldībai. No tā 

izriet, ka Lēmuma pamatojumā ir nepilnīgi/ nepareizi norādīti likuma "Par valsts un pašvaldību 

zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" panti, kuri nosakāmi par pamatu šo 

zemesgabalu ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, jo neaptver visu iepriekšminēto zemes 
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vienību vēstures (izcelsmes) kategorijas un to faktisko lietojumu (apbūvēti zemesgabali, rekreācijas 

zeme) pašlaik. Tādēļ nepieciešami veikt Lēmuma, jeb konkrētāk, – tā pamatojošās daļas attiecībā uz 

zemesgabalu piekritības pamatojumu pašvaldībai precizējumus. Saskaņā ar Administratīvā procesa 

likuma 72.panta 1.daļas nosacījumiem: „Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot 

acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, ja tas nemaina lēmuma būtību. 

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu; Administratīvā procesa 

likuma 72.panta 1.daļu, atklāti balsojot: PAR – 11 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

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

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

 

1. Precizēt Ugāles pagasta padomes 2009.gada 20.maija lēmumu „Par pašvaldības zemju atkārtotu 

izvērtēšanu un nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai”, protokols Nr.5, 8.§, (turpmāk – 

Lēmums) izsakot Lēmuma 1.punktu sekojošā redakcijā:  

„Zemes reformas laikā pašvaldībai piekrīt un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma 

zeme saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu 

zemesgrāmatās" 3.panta pirmo daļu, 3.panta otrās daļas 1.,2., 3.,4., 5.punktu, 3.panta piekto daļu, 

4
1
. panta 2.daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6.punktu:” 

2. Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas. Lēmumu trešās 

personas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV-3400, viena mēneša laikā, skaitot no tā spēkā stāšanas dienas. 

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

parakstīšanas nosūtīt šī lēmuma izrakstu: 

3.1. Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas Ventspils birojam, adrese: Vasarnīcu 

iela 20, Ventspils, LV-3601; 

3.2.  Nekustamo īpašumu nodaļai. 

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

Sēdi slēdz plkst. 16.45 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


