
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

 

2018. gada 18. janvārī                                                          Nr. 14                                                                                                        

   

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Liene Zernevica, Kancelejas sekretāre  

 

Piedalās                      Guntis Mačtams         

                Andris Jaunsleinis     

                Ilva Cērpa 

                Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers  

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis 

                                    Aivars Čaklis 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

        Inārs Bērtulsons, pašvaldības izpilddirektora vietnieks 

                            Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja 

        Gunita Rozefelde, Juridiskās nodaļas vadītāja 

 Viola Jansone, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja                 

vietniece 

          

A. Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

2. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 

3. Par saistošo noteikumu “Ventspils novada pašvaldības 2018. gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu.  



 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

Atklāti balsojot: PAR – 15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, 

A.Fetlers, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, 

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

Apstiprināt šādu 2018.gada 14.janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par sadarbības līguma slēgšanu. 

2. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 

3. Par saistošo noteikumu projektu “Ventspils novada pašvaldības 2018.gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu.  

 

1.§ 

PAR SADARBĪBAS LĪGUMA SLĒGŠANU  

(ziņo:G.Rozefelde) 

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

G.Rozefelde informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2017.gada 22.decembrī tika saņemts (reģ.Nr.IN33138) Zemnieku 

saimniecības “Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Gaiļkalni-II"” (turpmāk – Uzņēmējs), 

reģ.Nr.41201000419, iesniegums, kurā izteikts lūgums izskatīt un atbalstīt Uzņēmēju iespēju 

iegādāties traktoru „Belarus 1025”, šasijas Nr.10313561, 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 trīspusējo 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, 

atklāti balsojot: PAR-15  (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 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 Zemnieku saimniecību “Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Gaiļkalni-II"”, 

reģ.Nr.41201000419, par traktora „Belarus 1025”, šasijas Nr.10313561, izmantošanu Ventspils 

novada pašvaldībā civilās aizsardzības mērķim un parakstīt kā apliecinājumu pirkuma līgumu 

starp Latvijas – Baltkrievijas kopuzņēmuma SIA „M.T.Z.-SERVISS“ (reģ.Nr.40003182758), 

Zemnieku saimniecību “Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Gaiļkalni-II"” 

(reģ.Nr.41201000419). 

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.Rozefelde) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas sagatavot, nodrošināt šā lēmuma 2.punktā minēto līgumu parakstīšanai un 

paziņot par pieņemto lēmumu Zemnieku saimniecībai “Ziru pagasta zemnieku saimniecība 

"Gaiļkalni-II"”. 

5. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Civilās aizsardzības speciālistam 

(V.Akmentiņš), Juridiskai nodaļai (G.Rozefelde). 

 

 

2.§ 

PAR GROZĪJUMIEM DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ    

   (ziņo:I.Stradiņa) 

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

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, Darba 

likuma 61.pantu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu, 

24.11.2015. MK noteikumu Nr. 656 Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā 



darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu 2.punktu, saskaņā ar Ventspils 

novada domes 12.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.19 “Ventspils novada pašvaldības nolikums” 

123.punktu, 

atklāti balsojot:  PAR-15 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, 

A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 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 2018.gada 01.janvāri. 

3. Apstiprināt 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr. 1 “Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums” 1. pielikumu “Ventspils novada pašvaldības amatu un 

amatalgu saraksts” (2.pielikums).  

4. “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” ir spēkā no 2018.gada 01.janvāra. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2013.gada 27.decembra sēdē apstiprināto 

1. pielikumu „Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”  (protokols Nr.19, 

10.§) ar grozījumiem, kas veikti ar Ventspils novada domes 27.02.2014. sēdes lēmumu 

(protokols Nr.22, 1.§), 31.07.2014. sēdes lēmumu (protokols Nr.33, 6.§), 15.01.2015. sēdes 

lēmumu (protokols Nr.43, 5.§), 14.01.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.66, 2.§), 28.04.2016. 

sēdes lēmumu (protokols Nr.71, 6.§), 12.01.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr.88, 2.§).  

6. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) veikt attiecīgās izmaiņas šā lēmuma 1.punktā minētajā 

Nolikumā, secīgi iekļaujot grozījumus. 

7. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) 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 (A.Āķis). 

 

3.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2018.GADA KONSOLIDĒTAIS  BUDŽETS” APSTIPRINĀŠANU 

 (ziņo: A.Mucenieks; debates:,A.Zariņš, D.Vašuka) 

 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Debates. 

A. Zariņš jautā, vai pašvaldība dotē katra pagasta komunālo pakalpojumu izmaksas. 

A.Mucenieks izskaidro dotācijas lielumu iedzīvotājiem, sniegto komunālo pakalpojumu tarifu 

neatbilstības dēļ,; visos novada pagastos. 

D. Vašuka jautā, vai ir zināmi finanšu līdzekļu ieguldījumi uz vienu pagasta iedzīvotāju. 

A. Mucenieks norāda, ka 2018. gada budžeta projektā tāda veida aprēķins netika veikts, bet tas būtu 

veicams lielākam laika periodam, par pamatu ņemot 3-4 gadu periodu, jo viens gads neatspoguļos 

patieso līdzekļu ieguldījumu pagasta infrastruktūrā. Šobrīd pašvaldībā tāds aprēķins veikts laika 

periodā no 2009.gada līdz 2016.gadam ieskaitot. 

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.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Kuģenieks, 

A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Čaklis, A.Vārpiņš, 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 2018.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. 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) 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. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

Sēdi protokolēja                                                         L.Zernevica     _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
    


