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Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko personu, kas 

aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

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 

 

2017.gada 16.novembrī                                                                         10 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams         

                Andris Jaunsleinis     

                Ilva Cērpa 

                Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers  

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

 

Attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies deputāts Aivars Čaklis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Jolanta Ziemele, Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 

                            Liene Jeļinska, sociālais darbinieks 

                            Evita Roģe, projekta koordinators 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

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

 

1. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

2. Par Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.  
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3. Par līdzdalību atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 43.02.3. “Vides resursu vairošanai 

vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.  

4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.1, 2.§, [2.]) 

“Par Ventspils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 16.marta lēmumā “Par aizņēmuma 

ņemšanu no Valsts kases”. 

7. Par pašvaldības galvojumu siltumapgādes sistēmas izbūves Užavas pagastā realizēšanai.  

8. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu. 

 

Sēdes vadītājs ierosina no dienas kārtības izslēgt 7.jautājumu “Par pašvaldības galvojumu 

siltumapgādes sistēmas izbūves Užavas pagastā realizēšanai” un aicina deputātus atklāti balsot par 

sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

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

Apstiprināt šādu 2017.gada 16.novembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1.  Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

2. Par Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupas izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu.  

3. Par līdzdalību atklātā projektu iesniegumu konkursā aktivitātē 43.02.3. “Vides resursu vairošanai 

vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”.  

4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumā (protokols Nr.1, 2.§, [2.]) 

“Par Ventspils novada domes pastāvīgo komiteju ievēlēšanu”. 

6. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 16.marta lēmumā “Par aizņēmuma 

ņemšanu no Valsts kases”. 

7. Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu. 

 

1.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA 

SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 

(ziņo: J.Ziemele) 

[1.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei 

J.Ziemelei. 

J.Ziemele informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 23.10.2017. un 31.10.2017. lēmumus  „Par 

naudas balvu un Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ un pamatojoties uz 

Ventspils novada domes 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 „Naudas balvu par izciliem 

sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, 

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

1. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā (vald.f. 01.  09.510): 

1.1. Valērijam Žolnerovičam (personas kods ***, adrese:***), par iegūto 1. vietu Latvijas 

čempionātā pusmaratonā, 1. vietu Latvijas čempionātā maratonā, 1. vietu Latvijas čempionātā 

10 km distancē vieglatlētikā  pieaugušajiem – 750,00 EUR  pēc nodokļu nomaksas;  
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1.2. Annai Naglei (personas kods ***, adrese:***), par iegūto 3. vietu Latvijas Republikas 

čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem lodes grūšanā –120,00 EUR  pēc nodokļu nomaksas; 

1.3. Laurai Čaklei (personas kods ***, adrese:***), par iegūto 1. vietu Latvijas čempionātā Taku 

skrējienā, 3. vietu Latvijas Republikas čempionātā maratonā pieaugušajiem, 2. vietu Latvijas 

čempionātā 5 km šosejas skrējienā – 520,00 EUR pēc nodokļu nomaksas;  

1.4. Ansim Dermakam (personas kods ***, adrese:***) par iegūto 2. vietu BIU Pasaules 

čempionātā velotriālā kopvērtējumā un par iegūto 2. vietu Latvijas čempionātā velotriālā – 

550,00 EUR  pēc nodokļu nomaksas; 

1.5. Arvim Dermakam (personas kods ***, adrese:***), par iegūto 1. vietu Latvijas čempionātā 

velotriālā –  250,00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai) veikt naudas balvu izmaksu 

līdz 18.11.2017., šā lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1. punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

4. Noteikt, ka šajā lēmumā 1.punktā noteiktais apbalvojums tiek piešķirts svinīgā pasākumā 

18.11.2017. 

 

5. Uzdot Ventspils novada BJSS direktorei J.Ziemelei paziņot šā lēmuma 1. punktā minētām 

personām par ierašanos uz svinīgo pasākumu. 

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot  pašvaldības izpiddrirektoram D.Valdmanim. 

 

8. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai 

(E.Ozoliņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai), pašvaldības 

izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

[2.] A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktorei 

J.Ziemelei. 

J.Ziemele informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 23.10.2017. un 31.10.2017. lēmumus  „Par 

naudas balvu un Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ un pamatojoties uz 

Ventspils novada domes 31.10.2013. saistošo noteikumu Nr.34 „Naudas balvu par izciliem 

sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2.punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta 

pirmās daļas 27. punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, 

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

1. Piešķirt Atzinības rakstus un naudas balvas sportā (vald.f. 15.03.): 
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1.1. Kasparam Gulbim (personas kods ***, adrese: ***), par iegūto 3. vietu 3000 m kavēkļu 

skrējienā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā pieaugušajiem – 120,00 EUR pēc 

nodokļu nomaksas;  

1.2. Rebekai Veselei (personas ***, adrese:***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknei par 

iegūto 3.vietu kārtslēkšanā Latvijas Republikas čempionātā vieglatlētikā  U 18 grupā, 2. vietu 

Latvijas Jaunatnes Olimpiādē kārtslēkšanā – 270,00 EUR  pēc nodokļu ieturēšanas;  

1.3. Teodoram Drazlovskim (personas kods ***, adrese:***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

audzēknei par iegūto 3.vietu 2000 m kavēkļu skrējienā Latvijas Republikas čempionātā 

vieglatlētikā  U 18 grupā - 120,00 EUR pēc nodokļu ieturēšanas; 

1.4. Dainim Lodiņam (personas kods ***, adrese: ***), Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim 

par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātos vieglatlētikā  –  

315.00  EUR pēc nodokļu nomaksas; 

1.5. Aivaram Čaklim (personas kods ***, adrese:***), par veiksmīgu audzēkņu sagatavošanu 

Latvijas   Republikas čempionātos vieglatlētikā – 260,00 EUR pēc nodokļu nomaksas. 

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai) veikt naudas balvu izmaksu līdz 

18.11.2017., šā lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1. punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

4. Noteikt, ka šajā lēmumā 1.punktā noteiktais apbalvojums tiek piešķirts svinīgā pasākumā 

18.11.2017. 

 

5. Uzdot Ventspils novada BJSS direktorei J.Ziemelei paziņot šā lēmuma 1. punktā minētām 

personām par ierašanos uz svinīgo pasākumu. 

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot  pašvaldības izpiddrirektoram D.Valdmanim. 

 

8. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai 

(E.Ozoliņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garozai), pašvaldības 

izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

2.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA BĒRNU LIETU SADARBĪBAS GRUPAS 

  IZVEIDOŠANU UN NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU  

 (ziņo: L.Jeļinska, debatēs: A.Azis) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu sociālajam darbiniekam L.Jeļinskai. 

L.Jeļinska informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Azis jautā, vai šāda darba grupa ir obligāta? 

L.Jeļinska norāda, ka obligāta un to nosaka Ministru kabineta noteikumi. Jāpublicē līdz 1.decembrim. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai veicinātu vienotu izpratni par bērna interešu prioritātes principa ievērošanu pašvaldībā un 

nodrošinātu institūciju saskaņotu darbību bērnu tiesību aizsardzības jomā, Ventspils novada pašvaldībā 

nepieciešams izveidot Bērnu lietu sadarbības grupu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 24.punktu, 41.panta pirmās daļas 

2.punktu un LR Ministru Kabineta 2017.gada 12.septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par 

starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” 4.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1.   Izveidot Ventspils novada Bērnu lietu sadarbības grupu (turpmāk – Grupa) 5 locekļu sastāvā un par 

šīs komisijas locekļiem apstiprināt: 

1.1. Sandru Jurciku; 

1.2. Ainu Klimoviču; 

1.3. Lieni Jeļinsku; 

1.4. Inu Barbāni; 

1.5. Airisu Tropiņu. 

2.  Noteikt Grupu kā konsultatīvu koleģiālu institūciju, kuru izveido pašvaldība, un kuras darbības 

teritorija ir Ventspils novada administratīvā teritorija.  

3. Apstiprināt Ventspils novada domes nolikuma projektu “Ventspils novada Bērnu lietu    sadarbības 

grupas nolikums” (pielikumā uz četrām lapām). 

4.  Nolikums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

6. Uzdot D.Veidemanim līdz 2017.gada 1.decembrim publicēt Ventspils novada mājas lapā “Ventspils 

novada Bērnu lietu sadarbības grupas nolikumu”. 

7. Uzdot kancelejai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola 

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu 1.punktā minētām personām, Personāla nodaļai, Juridiskajai 

nodaļai, D.Veidemanim, VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa Kārtības policijas 

nodaļai. 

 

3.§ 
PAR DALĪBU EJZF ATKLĀTĀ PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSĀ AKTIVITĀTĒ 43.02.3. 

„VIDES RESURSU VAIROŠANAI VAI IZMANTOŠANAI, KĀ ARĪ KLIMATA PĀRMAIŅU 

MAZINĀŠANAI” 

 (ziņo: E.Roģe, debatēs: A.Zariņš) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Zariņš jautā, kādēļ tik liela summa. 
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E.Roģe norāda, ka būvniecības izmaksas ir 90224,81 euro, laivu piestātne 12300,00 euro, rotaļu 

laukums aptuveni 12 000,00 euro, piebraucamais ceļš 10320,00 euro, pārģērbšanās kabīnes aptuveni 

7000,00 euro, vēl volejbola laukums un autostāvvieta. Visas summas nosauktas bez PVN. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Jūrlietu un 

Zivsaimniecības fonda (EJZF) Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-

2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” 

aktivitātē 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata pārmaiņu mazināšanai”, 

ko “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020” ietvaros izsludinājusi biedrība 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, atbalsts paredzēts pašvaldības iniciatīvām dabas vērtību un 

vides resursu saglabāšanai un tūrisma pakalpojumu piedāvājuma paplašināšanai. Projektu iesniegumu 

pieņemšana notiek līdz 2017. gada 21. novembrim.  

Ņemot vērā, ka Ventspils novada attīstības programmas 2015.–2022. gadam Investīciju plāna 

vidējtermiņa prioritātē VTP2: “Ekoloģiski tīras vides saglabāšana un dabas resursu ilgtspējīga 

izmantošana” rīcības virzienā RV3: “Vides kvalitātes līdzsvarota saglabāšana un dabas resursu 

ilgtspējīga izmantošana” paredzētas īstenot projektu “Publisko ūdeņu pieejas vietu - peldvietu 

labiekārtošana, laivu piestātņu izveide”, pašvaldībā ir izstrādāta Ventas krasta labiekārtojuma Vārves 

ciemā, Vārves pagastā tāme.  

Plānotās kopējās projekta izmaksas sastāda 105 224,81 eiro.  

Projekta attiecināmās izmaksas plānotas 81 021,01 eiro apmērā, bet EJZF finansējums –    72 918,91 

eiro. Pašvaldības līdzfinansējums projektā – 32 305,90 eiro.  

Projekta plānotās aktivitātes Vārves pagasta Vārves ciemā ietver laivu piestātnes ierīkošanu (pontona 

laipa), Ventas krasta joslas sakārtošanu (niedru izpļaušana, grunts uzlabošana, smilšu piebēršana), 

piebraucamā ceļa atjaunošanu, celiņa uz laivu piestātni un automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu, kā arī 

pludmales labiekārtošanu – volejbola laukuma, bērnu rotaļu laukuma, skatu laukuma ierīkošanu, 

mobilo tualešu un pārģērbšanās kabīņu uzstādīšanu.  

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

27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, 

A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  

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

1. Atzīt par lietderīgu un atbalstīt projekta “VENTAS KRASTA LABIEKĀRTOJUMS VĀRVES 

CIEMĀ, VĀRVES PAGASTĀ” iesnieguma izstrādi un iesniegšanu biedrībai „Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija” atklāta projektu konkursa EJZF Latvijas Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.3. „Vides resursu vairošanai vai izmantošanai, kā arī klimata 

pārmaiņu mazināšanai” līdz 2017.gada 21. novembrim.  

2. Piešķirt līdzfinansējumu projekta ieviešanai 32 305,90 eiro (trīsdesmit divi tūkstoši trīs simti pieci 

eiro un 90 centi) no projekta kopējām izmaksām, kas sastāda 105 224,81 eiro (viens simts pieci 

tūkstoši divi simti divdesmit četri eiro un 81 centi), no pašvaldības 2018. gada projektiem 

paredzētajiem līdzekļiem.  

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza), Attīstības nodaļas projektu koordinatorei (E.Roģe) un Vārves pagasta pārvaldei 

(G.Ansone). 

4.§ 
PAR AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO VALSTS KASES  

 (ziņo: E.Roģe) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu projekta koordinatorei E.Roģei. 

E.Roģe informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

2017. gada 9. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde 

pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000010 

“Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā 

„Ances muiža”” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.  

Projekta apstiprinātās attiecināmās izmaksas sastāda 50 000,00 eiro, bet publiskais finansējums – 

45 000,00 eiro.  

Pašvaldība ir saņēmusi publiskā finansējuma avansu 9 000,00 eiro apmērā.  

2017. gada 23. februārī tika noslēgts līgums Nr. IE/2017/019 ar SIA "JOE" par būvprojekta izstrādi un 

autoruzraudzību. Būvprojekta izstrādes izmaksas sastādīja 8 470,00 eiro. Tās tika segtas, izmantojot 

pašvaldības budžeta līdzekļus. Saskaņā ar noslēgto līgumu samaksa par autoruzraudzības 

pakalpojumiem ir paredzēta 2 420,00 eiro ar PVN apmērā.  

2017. gada 25. oktobrī pašvaldības Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu par būvdarbu veikšanu 

objektā “Ances muiža” slēgt līgumu ar SIA “Samrode” par līguma summu 160 609,70 eiro ar PVN, bet 

par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu – ar SIA “Akorda” par līguma summu 8 920,41 eiro ar 

PVN.  

Projekta izmaksas un to izlietojums apkopoti tabulā: 

N.p.k. Tāmes pozīcija Kopējās 

izmaksas, 

eiro ar PVN 

Attiecināmās 

izmaksas, 

eiro 

Publiskais 

finansējums, 

eiro 

Komentāri 

1 Būvprojekta 

izstrāde, SIA "JOE" 

8470,00 0 0 8470,00 eiro 

apmaksāti no 

pašvaldības 

līdzekļiem 

2 Autoruzraudzība, 

SIA “JOE” 

2420,00 0 0 Apmaksājama no 

pašvaldības 

līdzekļiem 

3 Būvuzraudzība, SIA 

“Akorda” 

 

8920,41 0 0  

N.p.k. Tāmes pozīcija Kopējās 

izmaksas, 

eiro ar PVN 

Attiecināmās 

izmaksas, 

eiro 

Publiskais 

finansējums, 

eiro 

Komentāri 

4 Būvdarbi, SIA 

"Samrode" 

160609,70 50000,00 45000,00  

Kopā: 180420,11 50000,00 45000,00 Avansa atlikums: 

9000 eiro 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, 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 – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, 

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, būvdarbu veikšanai un 

būvuzraudzībai projekta “Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma 
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saglabāšana pašvaldības īpašumā „Ances muiža”” ietvaros 160 530,11 euro (viens simts 

sešdesmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit eiro un 11 centi) apmērā, tajā skaitā PVN 21%. 

 

2. Aizņēmuma izņemšanu veikt 2018. gadā, pamatojoties uz darbu izpildes grafiku. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019. gada 1. janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 

15 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
 

5. 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 10 darba dienu laikā no lēmuma par projekta izmaksu apstiprināšanu 

saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta. 

 

6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) 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).  

 

5.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 20.JŪNIJA LĒMUMĀ 

(PROTOKOLS Nr.1, 2.§, [2.]) “ PAR VENTSPILS NOVADA DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU 

IEVĒLĒŠANU” 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu un informē par deputāta M.Dadža iesniegumu, kurā 

atsaucis savu kandidatūru Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

sastāvā. A.Mucenieks ierosina balsojumu par dokumenta pieņemšanu. 

Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS 

– nav, nepiedaloties balsošanā I.Apsītim, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Pieņemt deputāta M.Dadža iesniegumu. 

Debates. 

M.Dadzis informē, ka šis lēmums ir sasitīts ar vēlēšanu rezultātiem. Runājot ar saviem deputātiem, Ints 

izteicis vēlēšanos darboties komitejā, tādējādi iegūstot pieredzi un dotu iespēju izprast pašvaldības un 

domes darbu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumu „Par Ventspils novada domes pastāvīgo 

komiteju ievēlēšanu“ (protokols Nr.1, 2.§, [2.]) ir apstiprināts Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas sastāvs. 

Ar Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu (protokols Nr.9, 10.§) “Par Ventspils novada 

domes saistošo noteikumu “Grozījumi Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošajos 

noteikumos Nr.19 “Ventspils novada domes pašvaldības nolikums” apstiprināšanu un grozījumiem 

2017.gada 31.augusta nolikumā Nr.5 “Ventspils novada domes Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

un komunālo jautājumu komitejas nolikums”  palielināts Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un 

komunālo jautājumu komitejas skaitliskais sastāvs, nosakot tās sastāvā  7 locekļus. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 10.punktu, 

50.pantu, 54.pantu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 
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A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, 

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

1. Grozīt Ventspils novada domes 2017.gada 20.jūnija lēmumu „Par Ventspils novada domes 

pastāvīgo komiteju ievēlēšanu“ (protokols Nr.1, 2.§, [2.]), papildinot ar 1.6. un 

1.7.apakšupunktiem šādā redakcijā: 

“1.6. Ints Apsītis; 

  1.7. Andris Vārpiņš.” 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

6.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 16.MARTA 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 “Piltenes vidusskolas sporta infrastruktūras uzlabošana 

– Piltenes stadiona pārbūve 1. un 2. būves kārta”  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 – 14 (A.Mucenieks, 

G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, 

D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Izdarīt sekojošus grozījumus 2017.gada 16.marta Ventspils novada domes lēmumā ”Par 

aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases” (protokols Nr.91, 2.§), papildinot ar 1.
1
punktu sekojošā 

redakcijā:  

” 1.
1
 Aizņēmuma  izņemšanu veikt vidējā termiņā (2017./2018.gadā), pamatojoties uz darbu 

izpildes grafiku”. 

 

2. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza) sagatavot 

nepieciešamos dokumentus un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomē līdz 2017.gada 22.novembrim. 

 

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

 

4. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā, pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza). 

7.§ 
PAR  FINANŠU LĪDZEKĻU NODROŠINĀŠANU 

 (ziņo: G.Roderte) 

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

G.Roderte informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
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Pamatojoties uz MK 2016.gada 8.marta noteikumu Nr.152 “darbības programmas “Izaugsme un 

nodarbinātība”4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības 

programmām sekmēt energefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu 

pašvaldību ēkās īstenošanas noteikumi” 23.2. punktu “Energoefektivitātes paaugstināšana un 

atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās nozīmes attīstības centru pašvaldībām” un 

neatkarīgā eksperta Jāņa Jenerta veikto skolas ēkas energoauditu Ventspils novada pašvaldība  

2016.gadā 13. jūnijā iesniedza ideju konceptu „Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada 

Zūru pamatskolā” Vides aizsardzības un  reģionālās attīstības ministrijā. 

Ar Ministru kabineta 2016.gada 22.novembra rīkojumu Nr.704 “Par projektu ideju konceptu 

finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 4.2.2.  specifiskā atbalsta mērķa 

“Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energefektivitātes paaugstināšanu 

un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas 

“Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālās 

nozīmes attīstības centru pašvaldībām” ietvaros” Ventspils novada pašvaldība tika uzaicināta iesniegt 

projekta pieteikumu „Energoefektivitātes paaugstināšana Ventspils novada Zūru pamatskolā” laikā 

līdz 29.11.2017. ar plānoto ERAF finansējumu ne vairāk kā 281 683 EUR, nodrošinot rīkojumā 

noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu 3 gadu laikā pēc projekta īstenošanas un pēdējā maksājuma 

saņemšanas no sadarbības iestādes: 

 

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Plānotā vērtība Mērvienība

209 605,68

Iznākuma rādītāja nosaukums

Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās projekta ietvaros

veikto investīciju rezultātā ((1.4.2. ‒ 1.4.3.) × 1.4.1. )

kWh/gadā

(kilovatstundas gadā)

No atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda projekta ietvaros veikto

investīciju rezultātā**
6,01 MW (megavati)

Siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums gadā projekta ietvaros veikto

investīciju rezultātā (((1.4.4. ‒ 1.4.5.) × 1.4.1.) ÷ 1000 )
54,46

CO 2  emisijas ekvivalents 

(tonnas gadā)

 
 

Zūru pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana atbilst likumā "Par pašvaldībām" 15.panta 

4.punktā noteiktajam "...gādāt par iedzīvotāju izglītību ...." un ventspils novada Attīstības programmā 

noteiktajam "....veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu  novada izglītības iestādēs...", Investīciju 

plānā ilgtermiņa prioritātei 2016.-2022.gadam "Veselīga dzīvesveida, radošas un izglītotas sabiedrības 

attīstība" rīcības virzienam "Kvalitatīvas izglītības nodrošināšana un mūžizglītības veicināšana'. 

SIA “Inženiertehniskie projekti” ir izstrādājusi būvprojektu, veikta tā ekspertīze, saņemts pozitīvs 

atzinums. Projektā plānotās darbības: esošā viļņotā asbestcementa šīfera jumta seguma demontāža un 

jauna izbūve, ēkas cokola siltināšana, ēkas sienu  siltināšana ar putu polistirolu, ēkas bēniņu sienu 

siltināšana ar minerālvates plāksnēm, saules kolektora izbūve  sporta korpusā karstā ūdens 

sagatavošanai 

Plānotās izmaksas:  

1 
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

2730,00 

2 Teritorijas labiekārtojums  179 625,51 

3 Ēkas energoefektitātes paaugstināšana 275 555,90 

4 Būvuzraudzība 20 000,00 

 

Kopā bez PVN 477911,41 

 

PVN21 % 100361,40 

 

KOPĀ ar PVN 578272,81 

 

ERAF finans. 281683 

 

Pašvaldības finansējums 296589,81 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 
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A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), PRET  – nav, 

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

1. Atzīt par lietderīgu un iesniegt projekta pieteikumu „Energoefektivitātes paaugstināšana 

Ventspils novada Zūru pamatskolā” Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā noteiktajos termiņos. 

2. Apstiprināt projekta budžetu  578272,81 EUR (pieci simti septiņdesmit astoņi tūkstoši divi 

simti septiņdesmit divi eiro un 81 cents) , iekļaujot pašvaldības 2018.gada budžetā, ņemot 

aizņēmumu Valsts Kasē 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību 

(I.Garoza), Attīstības nodaļas vadītājai (G. Roderte) un Vārves pagasta pārvaldei (G.Ansone). 

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

Sēdi slēdz plkst. 10.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


