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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                         

 

SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2017. gada 20. jūnijā                                                                                      97 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

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  

                                   Artis Fetlers                 

                                   Māris Dadzis                          

                                   Aivars Čaklis 

                                   Vilnis Dzirnieks       

                                   Elita Kuģeniece                                      

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                    

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par izmaiņām domes 

lēmumā”. 

 

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 20.jūnija domes sēdes darba kārtību: 



 3 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu.  

2. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

3. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā “Par izmaiņām domes 

lēmumā”. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

2016.GADA PUBLISKĀ PĀRSKATA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: D.Veidemanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu sabiedriosko attiecību speciālistam D.Veidemanim. 

 

D.Veidemanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Lai informētu sabiedrību par  Ventspils novada pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī 

par piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā, pamatojoties uz likuma ”Par 

pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu,  likuma „Par budžetu un finanšu vadību” 

14.panta trešo daļu, Ministru kabineta 2010.gada 5.maija  noteikumiem Nr.413 ”Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem”, 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 Ventspils novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu (pielikumā). 

 

2. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Ventspils 

novada pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. 

 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt Ventspils novada pašvaldības 2016.gada publisko pārskatu 

Vides aizsardzības un Reģionālās attīstības ministrijai un Ventspils novada pašvaldības 

bibliotēkām.   

 

4. Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) ievietot Ventspils novada pašvaldības 

2016.gada publisko pārskatu novada pašvaldības mājas lapā. 

 

5. Lēmuma izpildes kontroli uzdot pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim. 

 

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

protokola parakstīšanas šā lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram D.Valdmanim, 

sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis). 

 

2.§ 
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. 
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Pamatojoties uz atklāta konkursa „Pirmskolas izglītības iestādes telpu pārbūve un piebūves jaunbūve 

Tārgales pamatskolas ēkā, Tārgales ciemā, Ventspils novadā”, ar identifikācijas Nr.VND2017/34, 

 rezultātiem, 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, pirmskolas izglītības 

iestādes telpu pārbūvei un piebūves jaunbūvei Tārgales pamatskolas ēkā, Tārgales ciemā, Ventspils 

novadā, 794 830,85 EUR (septiņi simti deviņdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro un 85 

centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 30 

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 27.jūnijam. 

 

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). 

 

3.§ 
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 iepirkuma “Gājēju ietves “Maija ielā” pārbūve Piltenē, Ventspils novadā”, ar 

identifikācijas nr. VND2017/43,  rezultātiem, 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 pašvaldības ceļu 

investīciju projektam gājēju ietves “Maija ielā” pārbūvei Piltenē, Ventspils novadā, 46 722,40 euro 

(četrdesmit seši tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro un 40 centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību no pašvaldības 2017.gada pamatbudžeta 

nodrošināt līdzfinansējumu 15 574,14 euro (piecpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro 

un 14 centi) apmērā, šā lēmuma 1.punktā paredzētam mērķim. 

 

3. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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4. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2018.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 10 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

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 līdz 2017.gada 27.jūnijam. 

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). 

 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2017.GADA 23.FEBRUĀRA LĒMUMĀ „PAR 

IZMAIŅĀM DOMES LĒMUMĀ“ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 5.panta sesto daļu, Valsts un pašvaldību institūciju 

amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma  4.panta pirmo daļu, 5.panta pirmo un otro daļu, 

Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra  Saistošo noteikumu Nr.19 Ventspils novada 

pašvaldības nolikums 29.punktu, Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr.1 

Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 27.punktu, ņemot vērā 

Ventspils novada domes Finanšu komitejas 2017.gada 15.jūnija sēdes 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. Veikt grozījumus Ventspils novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumā „Par izmaiņām domes 

lēmumā“, izsaktot lēmuma 2.punktu jaunā redakcijā „Ventspils novada pašvaldības domes 

priekšsēdētāja pirmajam vietniekam noteikt mēnešalgu 2300,00 EUR apmērā (pirms nodokļu 

nomaksas), proporcionāli nostrādātajam laikam”. 

2. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu 

laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu 

Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim Valdmanim, Ventspils novada pašvaldības 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (I.Garoza), Ventspils novada pašvaldības Personāla 

nodaļai (I.Stradiņa). 

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

Sēdi slēdz plkst. 10.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 


