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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 

 

2017.gada 12.janvārī                                                                                88 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

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  

                                   Māris Dadzis                          

                                   Aivars Čaklis  

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                      

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Artis Fetlers                 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Ingrīda Garoza, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

                            Viola Gruntmane, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājas vietniece 

                            Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

                            Gunita Treigūte, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                            Alfrēds Paulāns, jurists 

                            Andris Stepanovičs, jurists 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

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

1. Par saistošo noteikumu projektu “Ventspils novada pašvaldības 2017.gada konsolidētais 

budžets” apstiprināšanu.  
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2. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.  

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā.  

4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

5. Par virtuves bloka telpu un iekārtu iznomāšanu Piltenes vidusskolā skolēnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai. 

6. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu 

atbildību “Ugāles nami”. 

7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 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, 

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

Apstiprināt šādu 2017.gada 12.janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1.  Par saistošo noteikumu projektu “Ventspils novada pašvaldības 2017.gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu.  

2. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā.  

3. Par pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā.  

4. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

5. Par virtuves bloka telpu un iekārtu iznomāšanu Piltenes vidusskolā skolēnu ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanai. 

6. Par kustamās mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu  

atbildību “Ugāles nami”. 

7. Par deleģēšanas līguma slēgšanu 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2017.GADA KONSOLIDĒTAIS  BUDŽETS” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo: I.Garoza) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja 

I.Garoza. 

 

I.Garoza  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.pnata pirmās daļas 

2.punktu un 46.panta pirmo daļu, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.un 17.pantu, kā arī ņemot 

vērā Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 5.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR 

– 15 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, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.1 ”Ventspils novada pašvaldības 2017.gada konsolidētais 

budžets”, saskaņā ar pielikumu (Pielikumā uz 18 lapām). 

2. Šā lēmuma 1.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas 

un tiem jābūt brīvi pieejamiem Ventspils novada domes ēkā un pilsētas/pagastu pārvaldēs un 

publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 
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3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot minētos Saistošos noteikumus parakstīšanai. 

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

protokola parakstīšanas, Saistošo noteikumu un paskaidrojuma raksta parakstīšanas, nosūtīt tos 

rakstveidā un elektroniskā veidā (ierakstītā sūtījumā un elektroniski ar drošu elektronisko 

parakstu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc 1.punktā minēto 

saistošo noteikumu apstiprināšanas un parakstīšanas, publicēt tos pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

2.§ 
PAR GROZĪJUMIEM DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ    

   (ziņo: I.Stradiņa) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai. 

 

I.Stradiņa  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 13.punktu un 27.punktu, Valsts un 

pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.panta ceturtās daļas 7.punktu, 24.11.2015. 

MK noteikumiem Nr. 656 „Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika 

ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu”, saskaņā ar Ventspils novada domes 

12.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.19 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” 123.punktu, atklāti 

balsojot: PAR – 15 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, A.Zariņš, G.Bože), 

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

1. Veikt grozījumus 2013.gada 31.janvāra Nolikumā Nr.1 „Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” (protokols Nr.74, 36.§) saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Pārejas noteikumi attiecas uz laika periodu, sākot ar 2017.gada 01.janvāri. 

3. Noteikt, ka minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (380.00 euro) un 

minimālā mēneša stundas tarifa likme, atbilstoši MK noteikumos noteiktajai aprēķināšanas 

kārtībai, stājas spēkā 2017.gada 01.janvārī. 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas šā lēmuma 1.punktā minētajā 

Nolikumā, secīgi iekļaujot grozījumus. 

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevicai) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un nolikuma pielikuma kopiju pašvaldības 

izpilddirektoram (D.Valdmanis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa) un Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (I.Garoza). 

 

3.§ 
PAR PIETEIKUMA PAR SAISTĪBU PIESPIEDU 

IZPILDĪŠANU IESNIEGŠANU TIESĀ  

(ziņo: A.Paulāns) 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam Alfrēdam Paulānam. 

A.Paulāns informē par  2 lēmumu projektiem. 
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Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par 2 lēmumu projektiem. 

Iepazīstoties ar iesniegtajiem 2 lēmumu projektiem, atklāti balsojot: PAR – 15 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, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt iesniegtos 2 lēmumu projektus. 

2. Lēmums sēdes protokola pielikumā uz – 4 (četrām) lapām. 

 

4.§ 
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. 

Pamatojoties uz iepirkumu “Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve 1. un 2. būves kārta”  ar 

identifikācijas nr. VND2016/59 un “Būvuzraudzība Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūves 1. 

un 2. būves kārtai”, ar identifikācijas nr. VND2016/66,   rezultātiem, kā arī 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 – 15 

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, 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 izglītības iestāžu 

investīciju projektam “Tārgales pamatskolas sporta laukuma jaunbūve 1. un 2. būves kārta”, 

410 566,41 euro (četri simti desmit tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro un 41 centi), t.sk.PVN 

21%, apmērā. 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

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 2017.gada 25.janvārim. 

 

5. 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). 

 

5.§ 
PAR VIRTUVES BLOKA TELPU UN IEKĀRTU IZNOMĀŠANU 

PILTENES VIDUSSKOLĀ SKOLĒNU ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI 

(ziņo: G.Landmanis) 
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A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

 

G.Landmanis  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz Ventspils novada domes (turpmāk Dome) 2011.gada 25.augusta lēmumu "Par 

līgumu noslēgšanu" (protokols Nr.45, 25.§), 2011.gada 1.septembrī tika noslēgts nedzīvojamo telpu 

nomas līgums (Līgums) ar SIA "OSKO", reģistrācijas Nr.41203040986, par virtuves, palīgtelpu 

lietošanu Piltenes vidusskolas ēkā, adresē Lielā iela 13, Piltenē, Ventspils novadā. Sakarā ar 

nepieciešamību veikt virtuves un palīgtelpu remonta un rekonstrukcijas darbus, pamatojoties uz Domes 

28.07.2016. lēmumu, protokols Nr.76, 15.§, Līgums tika izbeigts no 01.07.2016. Virtuves remonta 

laikā skolēnu ēdināšana tika organizēta, sagatavojot ēdienus O. Gūtmanim piederošajā nekustamā 

īpašumā "Vilbrūži", Piltenes pagastā, un piegādājot tos Piltenes vidusskolas telpās ar autotransportu, 

skolēnu ēdināšanai uz laiku tika ierādītas citas telpas skolā. Tā kā Piltenes vidusskolas virtuves bloka 

un ēdnīcas telpu remontdarbi ir pabeigti (15.12.2016. Akts par pieņemšanu ekspluatācijā, kods 

16015490980213), skolēnu ēdināšana var atsākties atjaunotajās telpās.  

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 4.punktu viena no pašvaldības 

autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 

nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 

ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.). Pašvaldības 

funkciju ietvaros ietilpst arī pienākums organizēt skolnieku ēdināšanas pakalpojumus, sniedzot tos tieši 

vai piesaistot attiecīgās nozares uzņēmējus. Tā kā konkurss par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu 

Piltenes vidusskolā 2016./2017. mācību gada otrajā pusgadā nav organizēts, ir racionāli noslēgt skolas 

virtuves telpu nomas līgumu ar līdzšinējo pakalpojumu sniedzēju - SIA "OSKO". Tādēļ telpu nomas 

līguma termiņš paredzams līdz laikam, kamēr publiskā iepirkuma konkursa kārtībā ir apstiprināts 

nākamā mācību gada skolu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs vai noteikta cita kārtība skolēnu 

ēdināšanā.  

Ievērojot augstāk minēto, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 

2016.gada 22.decembra atzinumu (protokols Nr.12, 3.§), un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 

14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta pirmās daļas 4.punktu; 2010.gada 08.jūnija Ministru 

Kabineta noteikumu Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas 

maksas noteikšanas metodiku un nomas tipveida nosacījumiem” 3.punktu, atklāti balsojot: PAR – 15 

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, A.Zariņš, G.Bože), PRET – 

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

 

1. Nodot SIA "OSKO", reģistrācijas Nr. 41203040986, nomas lietošanā virtuves bloka telpas 103,9 

m
2
 platībā (saskaņā ar telpu izvietojuma shēmu graf. pielikumā Nr.1), turpmāk – Telpas, Piltenes 

vidusskolas ēkā ar kadastra apzīmējumu 98130010408002, adrese Lielā iela 13, Piltene, Ventspils 

novads, kā arī Telpās esošās iekārtas un aprīkojumu, ar mērķi - skolēnu ēdināšanas pakalpojumu 

sniegšanai, nosakot Telpu un iekārtu, aprīkojuma nomas maksu 2,15 EUR/1 m
2
/mēnesī (bez PVN), 

kas kopā sastāda 223,39 EUR/mēnesī (bez PVN), un nomas līguma termiņu no 05.01.2017. līdz 

laikam, kamēr publiskā iepirkuma kārtībā tiek izvēlēts skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs 

nākamajam mācību gadam vai noteikta cita skolēnu ēdināšanas kārtība. 

2. Uzdot Nekustamā īpašuma nodaļai (G.Landmanis) piecu darbdienu laikā no šā lēmuma izraksta 

saņemšanas organizēt šā lēmuma 1. punktā minēto nedzīvojamo telpu nomas līguma noslēgšanu ar 

SIA "OSKO". 

3. Uzdot Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldei desmit darbdienu laikā no šā lēmuma izraksta 

saņemšanas sagatavot komunālo pakalpojumu (apkure, ūdens, kanalizācija, elektroenerģija) līgumu 
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saistībā ar Telpu, iekārtu lietošanu, kā arī organizēt pakalpojumu līguma noslēgšanu ar SIA 

„OSKO”. 

4. Noteikt, ka SIA „OSKO” kā Telpu, iekārtu nomniekam un atkritumu radītājam desmit darbdienu 

laikā no telpu nomas līguma parakstīšanas ir pienākums noslēgt līgumu par atkritumu savākšanu 

atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Ventspils novadā.  

5. Uzdot Piltenes vidusskolas direktorei (B. Šulca): 

5.1. trīs darba dienu laikā no šā lēmuma izraksta saņemšanas ar nodošanas-pieņemšanas aktu nodot 

Telpas, iekārtas un aprīkojumu SIA „OSKO”; 

5.2. veikt kontroli un pārraudzību par Telpu, iekārtu un aprīkojuma izmantošanu. 

 

6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes Finanšu 

komitejas sēdes protokola parakstīšanas šī lēmuma izrakstu nodot: 

6.1. Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldei;  

6.2. Ventspils novada Izglītības pārvaldei,  

6.3. Piltenes vidusskolai,  

6.4. Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību,  

6.5. Nekustamo īpašumu nodaļai.  

 

6.§ 
PAR KUSTAMĀS MANTAS NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ PAŠVALDĪBAS 

SABIEDRĪBAI AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU  

„UGĀLES NAMI” 

(ziņo: A.Stepanovičs) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu juristam A.Stepanovičam. 

 

A.Stepanovičs informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

       Ventspils novada pašvaldība, noslēgtā ar SIA „Moller Auto Ventspils”, reģ.Nr.41203010445, 

pirkuma darījuma (līguma Nr.70/2016) izpildes rezultātā, 2016.gada 09.decembrī ir ieguvusi īpašumā 

kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu „Volkswagen Tiguan”, reģ.Nr.KL8190, izlaiduma gads 

– 2013. (turpmāk arī – Transportlīdzeklis). Atbilstoši pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas ar 

centralizēto grāmatvedību pamatlīdzekļu uzskaitē reģistrētajiem datiem Transportlīdzekļa vērtība 

2017.gada 01.janvārī – 20’300,00 euro. Transportlīdzeklis nav nodots Ventspils novada pašvaldības 

iestādēm vai struktūrvienībām tām noteikto funkciju veikšanai. 

       No Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5.panta otrās 

daļas 5.punkta noteikumiem izriet, ka atvasināta publiska persona ir tiesīga savu mantu nodot 

kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai un publiskas personas 

pakalpojumu sniegšanai. Savukārt likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktā noteikts, 

ka pašvaldības autonomajās funkcijās ietilpst komunālo pakalpojumu iedzīvotājiem organizēšana, pie 

kādiem pieskaitāma ūdensapgāde, kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, 

notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais 

fonds. Saskaņā ar Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ugāles nami”, Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2004.gada 09.novembrī reģistrēta ar vienoto reģ.Nr.41203017566, 

juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ugāles pag., Ventspils nov., LV-3615, statūtiem 

(apstiprināti ar Ventspils novada domes 2016.gada 24.novembra lēmumu „Par pašvaldības SIA 

„Ugāles nami” pamatkapitāla palielināšanu, izdarot mantisko ieguldījumu” (sēdes protokols Nr.85, 

3.§), tā ir pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība, kura veic ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu par 

atlīdzību vai uz līguma pamata, elektroenerģijas, gāzes un siltumapgādi, ūdens ieguvi, attīrīšanu un 

apgādi, notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu saistītu komercdarbību. Tāpat konstatējams, ka Ventspils 
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novada domes pieņemto lēmumu (2014.gada 11.novembra sēdes protokols Nr.40, 1.§; 2015.gada 

26.novembra sēdes protokols Nr.64, 21.§) izpildes ietvaros Ventspils novada pašvaldība ar PSIA 

„Ugāles nami” ir noslēgusi līgumus par pārvaldes uzdevumu deleģēšanu – 2014.gada 13.novembrī par 

siltumapgādes organizēšanu Ventspils novada Ugāles, Puzes un Užavas pagastu administratīvajā 

teritorijā (reģistrācijas Nr. SL/2015/163), un 2015.gada 26.novembrī – par pakalpojumu sniegšanu 

ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas jomā Ventspils 

novada Ugāles pagasta administratīvajā teritorijā (reģistrācijas Nr. SL/2015/690). No šiem darījumu 

aktiem izrietošo saistību pienācīgai un savlaicīgai izpildes nodrošināšanai PSIA „Ugāles nami” 

vērsusies Ventspils novada pašvaldībā jautājuma izlemšanai par Transportlīdzekļa nodošanu tai 

bezatlīdzības lietošanā. 

       Pastāvot iepriekš izklāstītajiem tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, kā arī izvērtējot attiecīgās 

pašvaldības kustamās mantas turpmākās izmantošanas iespējas, ievērojot Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas likuma 3.panta 1.punktā ietverto lietderīgas rīcības ar mantu 

principu, atzīstams, ka PSIA „Ugāles nami” uzdoto pašvaldības funkciju izpildei nepieciešamo 

Transportlīdzekli ir lietderīgi nodot bezatlīdzības lietošanā šai kapitālsabiedrībai.  

       Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 4.punktu, likuma 

„Par pašvaldībām” 3.panta pirmo daļu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 

likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo daļu, trešo ar zīmi „viens” daļu, ceturto 

un sesto daļu, Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra saistošo noteikumu Nr.19 „Ventspils 

novada pašvaldības nolikums” (sēdes protokols Nr.8, 3.§) 19., 110. un 112.punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 15 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, A.Zariņš, G.Bože), 

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

1. Nodot pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Ugāles nami”, vienotais reģistrācijas 

Nr.LV41203017566, bezatlīdzības lietošanā uz nenoteiktu laiku Ventspils novada pašvaldībai 

piederošo kustamo mantu – vieglo pasažieru automašīnu „Volkswagen Tiguan”, reģistrācijas 

Nr.KL8190, deleģēto pārvaldes uzdevumu ūdensapgādes, kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas, 

novadīšanas un attīrīšanas, siltumenerģijas piegādes jomā izpildes organizēšanai un Ventspils 

novada pašvaldības īpašumu un kopīpašumā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanas 

pakalpojumu sniegšanai. 

2. Noteikt, ka visus ar vieglās pasažieru automašīnas „Volkswagen Tiguan”, reģistrācijas 

Nr.KL8190, uzturēšanu saistītos izdevumus sedz bezatlīdzības lietošanā nodotās kustamās mantas 

lietotājs – šā lēmuma 1.punktā norādītā kapitālsabiedrība.  

3. Uzdot Juridiskajai nodaļai vienas nedēļas laikā pēc šā lēmuma stāšanās spēkā sagatavot līguma 

projektu par vieglās pasažieru automašīnas „Volkswagen Tiguan”, reģistrācijas Nr.KL8190, 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā PSIA„Ugāles nami” (reģistrācijas Nr.LV41203017566). 

4. Pēc lēmuma 3.punktā minētā līguma parakstīšanas vieglās pasažieru automašīnas „Volkswagen 

Tiguan”, reģistrācijas Nr.KL8190, nodošanu PSIA „Ugāles nami” uzdot veikt Ventspils novada 

pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim atbilstoši administrācijas Saimniecības nodaļas 

vadītāja Andra Zvinguļa sagatavotajam transportlīdzekļa nodošanas-pieņemšanas aktam, kura 

eksemplārs iesniedzams Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (L.Ostrovskai). 

5. Noteikt, ka bezatlīdzības lietošanā PSIA „Ugāles nami” nodotā vieglās pasažieru automašīnas 

„Volkswagen Tiguan”, reģistrācijas Nr.KL8190, nekavējoties atdodams atpakaļ tās īpašniekam – 

Ventspils novada pašvaldībai, pēc Ventspils novada domes priekšsēdētāja vai pašvaldības 

izpilddirektora rakstiska pieprasījuma gadījumos, ja konstatēts, ka transportlīdzeklis: 

5.1. netiek izmantots šajā lēmumā un līgumā noteiktajam bezatlīdzības lietošanas mērķim; 

5.2. nav apdrošināts OCTA vai transportlīdzeklim nav nodrošināta kārtējās tehniskās apskates 

veikšana; 

5.3. netiek atbilstoši ekspluatēts, uzturēts vai glabāts; 

5.4. nepieciešams Ventspils novada pašvaldībai. 

6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot 

tā izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Juridiskajai nodaļai 
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(G.Treigūte), pašvaldības izpilddirektoram (D.Valdmanim), Saimnieciskai nodaļai (A.Zvingulis) 

un PSIA „Ugāles nami” (J.Bērziņš). 

 

 

7.§ 
PAR DELEĢĒŠANAS LĪGUMA SLĒGŠANU 

(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. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu pašvaldības autonomā funkcija ir 

nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību, kas sevī ietver pienākumu pašvaldībai šim nolūkam 

paredzētiem pašvaldības budžeta līdzekļiem finansēt sociālo dzīvojamo telpu uzturēšanu un 

apsaimniekošanu (likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta 

pirmās daļas 1.punkts). 

Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktā noteikta pašvaldības autonomā 

funkcija - sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, no kā izriet pašvaldības 

pienākums sniegt likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 13.pantā, 14.pantā un 

15.pantā, kā arī likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 36.¹ panta, 36.²panta un 36.³pantā minētajām 

personām palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, kas sevī ietver dzīvojamās telpas remontu, kā arī 

izīrētāja pienākumu nodot īrniekam dzīvojamo telpu (dzīvojamo māju) ar visiem tā piederumiem tādā 

stāvoklī, lai īrnieks varētu dzīvojamo telpu (dzīvojamo māju) lietot un iegūt no tās visu to labumu, 

kādu viņam saskaņā ar dzīvojamās telpas  īres līgumu ir tiesības saņemt, pienākumu dzīvojamās telpas 

(dzīvojamās mājas) uzturēšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām būvniecības un higiēnas 

prasībām, kā arī veikt dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) kapitālo remontu (likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmā un trešā daļa, likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 

40.pants). 

Likuma „Par pašvaldībām“ 8.panta pirmā daļa nosaka, ka ar likumu var uzdot pašvaldībai pildīt 

autonomas funkcijas, kas nav paredzētas šajā likumā, vienlaikus attiecīgajā likumā nosakot papildus 

finansēšanas avotus, ja funkciju izpilde saistīta ar izdevumu palielināšanos. 

Savukārt likuma “Par pašvaldībām” 8.panta otrā daļā teikts, ka šajā pantā minēto funkciju izpildi 

organizē un par to atbild pašvaldība. 

Likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītā daļa nosaka, ka 

pašvaldības pienākums ir pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas līdz to pārvaldīšanas tiesību 

nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotām 

personām. 

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta ceturto daļu - no katras autonomās funkcijas 

izrietošu pārvaldes uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. 

Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas 

likums. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, publiska persona var 

deleģēt privātpersonai pārvaldes uzdevumu ar līgumu, ja tas paredzēts ārējā normatīvā aktā, ievērojot 

šā likuma 41.panta otrās un trešās daļas noteikumus. Pārvaldes uzdevumu var deleģēt vienīgi tad, ja 

pilnvarotā persona  attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk kā Pašvaldība.  
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Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu Pašvaldība ir izveidojusi 

pašvaldības SIA „Ugāles nami“, kuras viens no darbības mērķiem un veidiem saskaņā ar statūtiem ir 

nekustāmā īpašuma pārvaldīšana. Pašvaldības SIA „Ugāles nami” no 2002.gada Ventspils novada 

pašvaldības Ugāles pagasta administratīvajā teritorijā nodrošina no augstāk minēto normatīvo aktu 

normām izrietošā uzdevuma veikšanu (pašvaldības autonomo funkciju izpildei nepieciešamo 

pašvaldības ēku, būvju un telpu uzturēšanu).  

Pašvaldības SIA „Ugāles nami” darbība ir atbilstoša Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta 

pirmās daļas 1., 2., 3., 5. un 6.punkta noteiktajiem gadījumiem, kad publiska persona var veikt 

komercdarbību, proti - tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā; 

nozarē pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību; 

deleģētā nozare uzskatāma par stratēģiski svarīgu nozari; infrastruktūras attīstībai nepieciešami lieli 

kapitālieguldījumu; deleģētajā nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt 

augstāku kvalitātes standartu. 

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 3.panta pirmās daļas 7.punktu - šo likumu cita starpā 

nepiemēro, ja pasūtītājs slēdz līgumu par tādas institūcijas veiktajiem būvdarbiem vai piegādēm vai 

sniegtajiem pakalpojumiem, kura atrodas pilnīgā pasūtītāja kontrolē un kura galvenokārt veic 

būvdarbus vai piegādes vai sniedz pakalpojumus pasūtītājam. Pašvaldības SIA „Ugāles nami” ir 

Ventspils novada pašvaldības kapitālsabiedrība, kurā visas kapitāla daļas pieder Ventspils novada 

pašvaldībai. Pašvaldības SIA „Ugāles Nami” darbības joma un piešķirtās tiesības pārvaldes uzdevumus 

izriet no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7. un 9. punktā noteiktās autonomās 

kompetences, kā arī likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā 

daļā noteiktās autonomās kompetences. Minētās Ventspils novada pašvaldības kompetences īstenošana 

Ventspils novada Ugāles pagasta administratīvajā teritorijā ir pašvaldības SIA „Ugāles Nami” 

pamatdarbības joma.  

 Pamatojoties uz iepriekš minēto un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40.panta pirmo un otro daļu, 

41.panta pirmo daļu, 45.panta otro, trešo un piekto daļu, 46.pantu, atklāti balsojot: PAR – 15 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, A.Zariņš, G.Bože), PRET – nav, 

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

1. Apstiprināt un slēgt deleģēšanas līgumu (Deleģēšanas līgums pielikumā uz 10 lapām) ar 

Pašvaldības SIA „Ugāles nami”, reģistrācijas Nr.41203017566, nosakot tā darbības termiņu līdz 

2027.gada 12.janvārim, par pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanu Ventspils novada 

Ugāles pagasta administratīvajā teritorijā: 

1.1. no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punkta, likuma „Par sociālajiem 

dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 3.panta pirmās daļas 1.punkta, nodrošinot 

personas ar sociālo dzīvojamo telpu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu  noslēgšanu (t.sk. 

grozīšanu, pārslēgšanu, pagarināšanu, izbeigšanu, atcelšanu) pašvaldības vārdā atbilstoši 

pieņemtajiem pašvaldības lēmumiem, īres maksas un maksas par pakalpojumiem 

iekasēšanu, līgumu saistību savlaicīgu izpildi, zaudējumu atlīdzināšanu, prasību celšanu 

tiesā, pārstāvēšanu tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās, nodrošināt sociālo dzīvokļu 

uzturēšanu un apsaimniekošanu, daļā par iedzīvotāju sociālās palīdzības nodrošinātai 

nepieciešamo vai izmantojamo ēku vai telpu uzturēšanu tehniskā kārtībā, šo ēku vai telpu 

kārtējo vai kapitālo remontu, būvdarbu  organizēšanu un uzraudzības nodrošināšanu; 

1.2. no likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punkta, likuma „Par palīdzību 

dzīvokļa jautājumu risināšanā” 16.panta pirmās un trešās daļas, likuma „Par dzīvojamo 

telpu īri” 40.panta izrietošā pārvaldes uzdevuma – sniegt iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā, nodrošinot personas ar dzīvojamo telpu, dzīvojamo telpu īres līgumu  

noslēgšanu (t.sk. grozīšanu, pārslēgšanu, pagarināšanu, izbeigšanu, atcelšanu) pašvaldības 

vārdā atbilstoši pieņemtajiem pašvaldības lēmumiem, īres maksas un maksas par 
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pakalpojumiem iekasēšanu, līgumu saistību savlaicīgu izpildi, zaudējumu atlīdzināšanu, 

prasību celšanu tiesā, pārstāvēšanu tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās, daļā par 

palīdzības sniegšanai nepieciešamo vai izmantojamo dzīvojamo ēku vai telpu remontu 

veikšanu vai nepieciešamo remontdarbu organizēšanu, citu pasākumu veikšanu, kas 

nodrošina palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā izmantojamās  un personai izīrējamās 

dzīvojamās telpas atbilstību dzīvošanai nodrošināšanu; 

1.3. no likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītās daļas 

izrietošo pārvaldes uzdevumu - pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas līdz to 

pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku 

savstarpēju līgumu pilnvarotai personai. 

2. Noteikt lēmuma darbības termiņu līdz 2027.gada 12.janvārim. 

3. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt Ventspils novada pašvaldības 

mājas lapā 5 (piecu) darba dienu laikā no Deleģēšanas līguma noslēgšanas dienas informāciju par 

deleģēto pārvaldes uzdevumu, kā arī Deleģēšanas līgumu.  

5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas šā lēmuma izrakstu un deleģēšanas līgumu (pirms tā noslēgšanas) nosūtīt 

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņošanai, nodot šā 

lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Juridiskai nodaļai (G.Treigūte), sabiedrisko 

attiecību speciālistam (D.Veidemanis), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), 

Pašvaldības SIA „Ugāles nami“ (J.Bērziņš), pašvaldības atbildīgajam darbiniekam (Ī.Roze – 

Posuma). 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                                    

          

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


