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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 

 

2016.gada 16.novembrī                                                                              84 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 14.00 

Sēdi atklāj plkst. 14.00 

 

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                          

                                   Aivars Čaklis  

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                      

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

 

Nav ieradušies attaisnojošu iemeslu dēļ deputāti: Ilva Cērpa  

                                                                               Olita Doniņa  

                                                                               Artis Fetlers                 

 

Administrācija:   Lita Rollande, Nodokļu nodaļas vadītāja 

                            Gunita Treigūte, Jurdiskās nodaļas vadītāja 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā.  

2. Par Ventspils bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.  

3. Par sadarbības līguma slēgšanu.  

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2016.gada 28.jūlija domes lēmumā “Par aizņēmuma 

ņemšanu no Valsts kases”. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, 

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

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

Apstiprināt šādu 2016.gada 16.novembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1.  Par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīdus 

kārtībā.  

2. Par Ventspils bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.  

3. Par sadarbības līguma slēgšanu.  

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2016.gada 28.jūlija domes lēmumā “Par aizņēmuma 

ņemšanu no Valsts kases”. 

5. Par aizņēmuma ņemšanu Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 

 

 

1.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PAMATPARĀDA UN NOKAVĒJUMA NAUDAS PIEDZIŅU 

BEZSTRĪDUS KĀRTĪBĀ  

(ziņo: L.Rollande) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nodokļu nodaļas vadītājai Litai Rollandei. 

L.Rollande  informē par  5  lēmuma projektiem. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs ierosina deputātus atklāti balsot vienā balsojumā par visiem 5 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 5 lēmumu projektiem, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

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

1. Apstiprināt iesniegtos 5 lēmumu projektus. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 7 (septiņām) lapām. 

 

2.§ 
PAR VENTSPILS BIBLIOTĒKAS IZVIRZĪŠANU  

REĢIONA GALVENĀS BIBLIOTĒKAS STATUSAM  

(ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2016.gada 28.oktobrī tika saņemta (reģ.Nr.IN26426) Latvijas Bibliotēku 

padomes 2016.gada 25.oktobra vēstule Nr.3.1.3-5/2478 „Par reģiona galvenās bibliotēkas atkārtotu 

akreditāciju”, kurā Latvijas Bibliotēku padome aicina Ventspils novada pašvaldību pieņemt atkārtoti 

lēmumu par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes „Ventspils bibliotēka” (turpmāk – Ventspils 

bibliotēka) atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam.  

Saskaņā ar Bibliotēku likuma 12.pantu Ventspils bibliotēka 2011.gadā tika akreditēta reģiona 

galvenās bibliotēkas statusā. Atbilstoši Bibliotēku likuma 9.panta trešajā daļā noteiktajam, bibliotēku 
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akreditācija veicama reizi piecos gados. Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.709 

„Bibliotēku akreditācijas noteikumi” 10.1.apakšpunktā noteikts, ja bibliotēku izvirza reģiona galvenās 

bibliotēkas statusam, attiecīgai novada domei jāpieņem lēmums par bibliotēkas izvirzīšanu reģiona 

galvenās bibliotēkas statusam. 

Bibliotēku likuma 17.panta 5.daļas 3.punkts nosaka, ka reģiona galvenās bibliotēkas finansējuma 

viens no avotiem ir „finanšu līdzekļi, kurus noteiktu uzdevumu veikšanai saskaņā ar savstarpēju 

vienošanos piešķir pašvaldības, kas pieņēmušas saskaņotu lēmumu par attiecīgās bibliotēkas 

izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam”. 2008.gada 13.novembrī starp Ventspils novada 

pašvaldību un Ventspils pilsētas domi tika noslēgts līgums par Ventspils reģiona galvenās bibliotēkas 

funkciju līdzfinansēšanu ar līguma darbības termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.  

Ievērojot iepriekš minēto un to, ka Ventspils bibliotēka sekmīgi pilda reģiona galvenās bibliotēkas 

funkcijas Ventspils novadu pašvaldību bibliotēkām un Ventspils bibliotēka arī turpmāk ir gatava pildīt 

reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas, un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 

daļas 27.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. panta pirmo, trešo un piekto daļu, 61. panta 

pirmo un ceturto daļu, Bibliotēku likuma 9.panta trešo daļu,12.panta 2.daļu, Ministru kabineta 

2006.gada 29.augusta noteikumu Nr.709 „Bibliotēku akreditācijas noteikumi” 10.punktu, un saskaņā 

ar Finanšu komitejas 10.11.2016.sēdes atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, A.Čaklis, V.Dzirnieks, 

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

1. Izvirzīt Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi „Ventspils bibliotēka” reģiona galvenās bibliotēkas 

statusam. 

2. Apstiprināt Sadarbības līguma projektu par Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 

finansēšanu (Sadarbības līgums pielikumā uz divām lapām). 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim noslēgt šā lēmuma 

2.punktā minēto sadarbības līgumu. 

4. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītājai Z.Pamšei veikt šā lēmuma 

2.punktā minētā sadarbības līguma izpildes uzraudzību. 

5. Uzdot Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas sagatavot šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu parakstīšanai. 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) informēt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par 

sadarbības līguma noslēgšanu. 

7. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

8. Kontroli par šā lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram 

D.Valdmanim. 

9. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstus: Ventspils pilsētas domei, adrese: Jūras iela 36, 

Ventspils, LV-3601; Ventspils pilsētas pašvaldības iestādei „Ventspils bibliotēka”, adrese: 

Akmeņu iela 2, Ventspils, LV-3601; Latvijas Bibliotēku padomei, adrese: K.Valdemāra iela 11a, 

Rīga, LV-1364, nodot to Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļai, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību, Juridiskai nodaļai. 

 

3.§ 
PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU  

   (ziņo: G.Treigūte) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Juridiskās nodaļas vadītājai G.Treigūtei. 

 

G.Treigūte informē par  lēmuma projektu. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2016.gada 28.oktobrī tika saņemta (reģ.Nr.IN26121) SIA “VOLTS-

1”, reģ.Nr.51203003591, 2016.gada 26.oktobra vēstule Nr.11-243/10, kurā izteikts lūgums atbalstīt 

SIA „VOLTS-1“ iespēju iegādāties speciālās montāžas pacēlāju OPT-9195 uz traktora „Belarus 920” 

bāzes, kurš neatbilst ES Direktīvai 2000/25, ko EK ir pieņēmusi un Latvijā pārņemta un ieviesta ar 

2006.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā 

izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas kritēriji”, kuri nosaka 

stingrākas motoru izmešu emisijas prasības traktoriem. 

 Lai atbalstītu vietējos lauksaimniecības un citu nozaru komersantus, kā arī iestādes un 

pašvaldības, sniedzot iespēju iegādāties tehniku par viņiem pieņemamām cenām, sadarbībā ar 

Zemkopības ministriju un Valsts tehniskās uzraudzības aģentūru panākta vienošanās, ka saskaņā ar  

2006.gada 27.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.535 „Lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā 

izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas kritēriji” 38.punktu, sniegt 

iespēju reģistrēt Valsts tehniskās uzraudzības aģentūrā nopirktos traktorus, kas atbilst zemākām 

traktoru dzinēju (izmešu) ekoloģiskām prasībām, noslēdzot trīspusēju līgumu (starp traktortehnikas 

pārdevēju, pircēju un ieinteresēto iestādi, kas īsteno civilās aizsardzības, sabiedriskās kārtības, 

ugunsdzēsības pasākumu nodrošināšanu), norādot līgumā traktora izmantošanas mērķus ar obligātu 

atrunu, ka pircējs traktoru pēc iegādes nepieciešamības gadījumā izmantos arī bruņotajos spēkos vai 

civilajā aizsardzībā, vai ugunsdzēsībā, vai sabiedriskās kārtības uzturēšanā. 

Izskatot iepriekš minēto vēstuli un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 15.panta pirmās daļas 18.punktu, kas nosaka pašvaldības autonomo funkciju piedalīties 

civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā, Civilās aizsardzības katastrofas pārvaldīšanas likums 

6.panta ceturto daļu, kas paredz, ka reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos ir tiesības iesaistīt 

juridiskas personas, kā arī to rīcībā esošos resursus, un saskaņā ar Finanšu komitejas 10.11.2016.sēdes 

atzinumu, atklāti balsojot: PAR – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

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

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

1. Uzdot Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam noslēgt sadarbības Līgumu 

ar SIA „VOLTS-1“, reģ.Nr.51203003591, par speciālās montāžas pacēlāja OPT-9195 uz traktora 

„Belarus 920” bāzes izmantošanu Ventspils novada pašvaldībā civilās aizsardzības mērķim un 

parakstīt kā apliecinājumu pirkuma līgumu starp Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmuma SIA „ 

M.T.Z.-SERVISS“ un SIA „VOLTS-1“. 

2. Apstiprināt šā lēmuma pirmajā punktā minēto sadarbības līguma projektu (Pielikums Nr.1 uz 2 

lapām). 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības Civilās aizsardzības speciālistam V.Akmentiņam veikt šā 

lēmuma 2.punktā minētā sadarbības līguma izpildes uzraudzību. 

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

protokola parakstīšanas 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 Civilās aizsardzības speciālistam (V.Akmentiņš), 
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Juridiskai nodaļai (G.Treigūte) un nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA „VOLTS-1“, „Saules iela 57, 

Ventspils, LV-3601. 

 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2016.GADA 28.JŪLIJA DOMES LĒMUMĀ 

“PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā celtniecības darbu grafiku objektā „Ugāles vidusskolas virtuves, palīgtelpu un 

inženierkomunikāciju pārbūve, Skolas iela 5a, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” un pamatojoties uz  

likumu „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 – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, S.Bārzdaine, 

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

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

1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2016.gada 28.jūlija Ventspils novada domes lēmumā ”Par 

aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases” (protokols Nr.76, 17.§), papildinot ar 1.1punktu sekojošā 

redakcijā:  

 

” 1.1 Aizņēmuma  izņemšanu veikt vidējā termiņā (2016./2017.gadā), pamatojoties uz darbu 

izpildes grafiku”. 

 

2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

3. 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). 

 

5.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

AUTONOMO FUNKCIJU NODROŠINĀŠANAI  

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības autonomo funkciju veikšanu un saskaņā ar iepirkumu 

„Automašīnu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”,  ar identifikācijas nr.VND2016/71, un 

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 – 12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Vārpiņš, A.Jaunsleinis, 

S.Bārzdaine, A.Matisons, M.Dadzis, A.Čaklis, 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, Ventspils novada 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai – transporta iegādes finansējuma nodrošināšanai 
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113 650,00 euro (simts trīspadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 00 centi), t.sk. PVN 21%  

apmērā.  

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2017.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 7 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. Aizņēmuma atmaksu garantēt no novada pašvaldības 

pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. 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 2016.gada 23.novembrim. 

4. 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. 14.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


