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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 

 

2018.gada 17.maijā                                                                                    22 
                                                                                                                                               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 Jaunsleinis     

                Ilva Cērpa 

                Aigars Azis 

                                    Artis Kuģenieks 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš  

                                   Andis Zariņš 

 

Attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradies deputāts Aivars Čaklis 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                            Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnieks 

                            Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                            Gunita Rozefelde, Juridiskās nodaļas vadītāja 

 

Uzaicinātais: SIA “VNK serviss” valdes priekšsēdētājs Juris Bērziņš 

 

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

 

1. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 3, Ventspilī iegādi pašvaldības funkciju veikšanai.  

2. Par aizņēmuma ņemšanu Ventspils novada pašvaldības funkciju veikšanai.  

3. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

4. Par zemes vienības “Priedes 235”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā.  

5. Par zemes vienības “Priedes 129” un “Priedes 140”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa 

īpašumā. 
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6. Par pašvaldības galvojumu projekta “Ventavas katlu mājas rekonstrukcija Vārves pagastā” 

īstenošanai. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 22.marta lēmumā par kustamā un 

nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

9. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

 

Sēdes vadītājs 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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, 

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

Apstiprināt šādu 2018.gada 17.maija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 3, Ventspilī iegādi pašvaldības funkciju veikšanai.  

2. Par aizņēmuma ņemšanu Ventspils novada pašvaldības funkciju veikšanai.  

3. Par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu.  

4. Par zemes vienības “Priedes 235”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa īpašumā.  

5. Par zemes vienības “Priedes 129” un “Priedes 140”, Tārgales pagastā, iegūšanu LR nepilsoņa 

īpašumā. 

6. Par pašvaldības galvojumu projekta “Ventavas katlu mājas rekonstrukcija Vārves pagastā” 

īstenošanai. 

7. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu. 

8. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 22.marta lēmumā par kustamā un 

nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā. 

9. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 
 

 

1.§ 
PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA KULDĪGAS IELĀ 3, VENTSPILĪ, IEGĀDI  

PAŠVALDĪBAS FUNKCIJU VEIKŠANAI  

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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. 
 

             Ventspils novada pašvaldība tās centrālās administrācijas vajadzībām izvērtē iespējas 

iegādāties biroja ēku Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, šim nolūkam izmantojot Valsts kases ilgtermiņa 

aizdevumu.  

Ventspils novada pašvaldības centrālā administrācija, kurā ietilpst 15 nodaļas, Būvvalde un 

iestāde Ventspils novada Sociālais dienests, lai pildītu pašvaldībai noteiktās funkcijas un deleģētos 

valsts pārvaldes uzdevumus, pamatā izmanto telpas novada pašvaldībai piederošajā nekustamā 

īpašumā Skolas ielā 4, Ventspilī, telpu kopējā platība 700.6 m
2
, t.sk. biroja telpas 382 m

2
. Tomēr šo 

telpu platība ir nepietiekama, lai izvietotu visus darbiniekus. Izvērtējot iespējas izmantot pagastu 

centros esošās Pašvaldības biroju telpas, kurās pirms novadu reģionālās reformas atradās pagastu 

padomes, konstatēts, ka tas nebūtu racionāli, jo ģeogrāfiski visi 12 novadā ietilpstošie pagasti 

aptuveni vienādā rādiusā ir izvietoti ap Ventspils pilsētu. Gan novada iedzīvotājiem, gan Pašvaldības 
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darbiniekiem ērtāk un saimnieciski izdevīgāk (ātrāk un lētāk) no jebkura pagasta ir braukt uz 

Ventspili nekā uz kādu no pagastiem. Izvērtējot iespējas uzbūvēt jaunu biroju ēku Pašvaldībai 

piederošajā zemes gabalā Brīvības ielā 41, secināts, ka tāds projekts prasītu ievērojamus (vairākus 

miljonus euro) finanšu līdzekļus, kādu Pašvaldības rīcībā nav un ES struktūrfondu līdzfinansēto 

projektu līdzekļi šādiem mērķiem netiek paredzēti. 

Pašvaldība centrālās administrācijas darbinieku izvietošanai pašlaik nomā telpas vairākos citām 

personām piederošos īpašumos Ventspils pilsētā: nekustamajā īpašumā Ostas iela 23, nomāto telpu 

platība 375,9 m
2
, kurās izvietotas Finanšu nodaļa ar centralizēto grāmatvedību, Izglītības nodaļa un 

Nodokļu nodaļa (kopā 26 darbinieki), nekustamajā īpašumā Ūdens ielā 15, nomāto telpu platība 74,5 

m2, kurās izvietots Sociālais dienests (4 darbinieki).  

Pašvaldībai iegādei tiek piedāvāts nekustamais īpašums Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, kadastra Nr. 

2700 004 1401 (turpmāk - Nekustamais īpašums), ierakstīts Ventspils pilsētas zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.731 uz SIA "Gene Investments", reģistrācijas Nr.40003977627, vārda. Atbilstoši 

zemesgrāmatas II daļas 2.iedaļas ierakstam 6.1. – noteikts aizliegums bez AS "SEB banka" rakstiskas 

piekrišanas Nekustamo īpašumu atsavināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām. Nekustamā īpašuma 

sastāvā ietilpst zemes gabals 3575 m
2
 platībā, biroja ēka ar kopējo platību 703,9 m2, un  palīgēkas. 

Piedāvātā Nekustamā īpašuma pirkuma maksa – 320’000 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši euro). 

Par Nekustamā īpašuma atsavināšanu AS "SEB banka" 2018.gada 23.februārī ir izsniegusi rakstisku 

piekrišanu ar nosacījumu, ka daļa no pirkuma maksas tiek pārskaitīta uz AS "SEB banka" norādīto 

bankas kontu kā apmaksu par izsniegto kredītu Nekustamā īpašuma iegādei. Atbilstoši SIA "Ober 

Haus Vērtēšanas birojs" veiktajam novērtējumam - Nekustamā īpašuma visvairāk iespējamā tirgus 

vērtība 2018.gada 5.aprīlī ir 322'000 EUR.  Tādējādi konstatējams, ka Nekustamā īpašuma piedāvātā 

iegādes cena (pirkuma maksa) ir zemāka par tā tirgus cenas novērtējumu.   

Izvērtējot Nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības funkciju veikšanai, konstatēts sekojošais:  

1. Nekustamajā īpašumā esošajās biroja telpās ar kopējo platību 703,9 m
2 

 varētu izvietot to daļu no 

Pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekiem, kuri pašlaik strādā nomātās telpās, un tas dotu 

iespēju atteikties no nepieciešamības nomāt citām personām piederošās telpas Ostas iela 23 un Ūdens 

ielā 15, tādējādi samazinot Pašvaldības administrācijas uzturēšanas izmaksas.   

2. Īpašuma iegādei nepieciešamo finansējumu atbilstoši Finanšu ministrijas vienam no noteiktajiem 

pašvaldību aizņēmumu mērķim 2018.gadā - Pašvaldību autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā 

nekustamā īpašuma, kas atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegāde, ir iespējams 

iegūt, izmantojot Valsts kases ilgtermiņa bezprocentu aizņēmumu uz termiņu 20 gadi. Kopējās 

izmaksas būtu sekojošas: aizņēmuma 320’000 EUR pamatsumma, atmaksas periods - 20 gadi (240 

mēneši), atmaksājamā Valsts kases aizņēmuma mēneša maksa būtu 1334 EUR.  

3. Pašlaik nomāto biroja telpu Ostas ielā 23 un Ūdens ielā 15 nomas izmaksas (skaitļi noapaļoti līdz 

veseliem euro) ir 2780 EUR/mēnesī jeb 33’360 EUR/gadā, neskaitot telpu uzturēšanas un citus 

izdevumus. Divdesmit  gados izdevumi Pašvaldībai nepieciešamo telpu nomai (neietverot aprēķinā 

potenciālo izmaksu pieaugumu) būtu – 33'360 EUR x 20g = 667'200 EUR.   

4. Pašvaldībai iegādājoties īpašumā telpas Kuldīgas ielas 3, būtu iespējams atteikties no telpu nomas 

izmaksām (33'360 EUR/gadā jeb 2780 EUR/mēnesī), tā vietā maksājot ikmēneša maksājumus 1334 

EUR. Izmaksu starpība (Pašvaldības ietaupījums) sastādītu 2780 EUR – 1334 EUR = 1446 

EUR/mēnesī, jeb 17'352 EUR/gadā. Tas nozīmē, ka divdesmit gados Pašvaldības ietaupījums sastādītu 

17'352 EUR x 20g = 347'040 EUR, kas pilnībā sedz no Valsts kases ņemto aizņēmuma summu.  

*- aprēķinā nav iekļauti telpu uzturēšanas izdevumi, kā arī nepieciešamie līdzekļi iegādāto un esošo 

telpu remontiem.   

Tādējādi secināms, ka pašvaldības funkciju pildīšanai iegādājoties nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 

3, Ventspilī, un atsakoties no citiem piederošo biroju telpu nomas, būtu iespējams būtiski ietaupīt 

Pašvaldības finanšu līdzekļus, kurus būtu iespējams izlietot citās jomās, piemēram pagastu 

infrastruktūras, ceļu uzlabošanai, novada iedzīvotāju izglītības, kultūras, sociālajām vajadzībām utml.  

Likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pildot savas funkcijas, 

pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, 

privatizēt pašvaldību īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura 

darbības, turklāt Likuma 21.pants nosaka, ka tikai dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 



 5 

atsavināšanu, ieķīlāšanu vai privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības 

īpašumā.  

Ievērojot augstāk minēto, SIA "Ober Haus Vērtēšanas birojs" 05.04.2018. iesniegto "Atskaiti par 

nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, tirgus vērtību", un pamatojoties uz likuma "Par 

pašvaldībām" 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 77.panta otro daļu; 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta pirmās daļas 

3.punktu, 8.pantu, 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, G.Bože, 

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

1. Iegādāties pašvaldības funkciju veikšanai nekustamo īpašumu Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, kadastra 

numurs 2700 004 1401, kas sastāv no zemes gabala 3575 m
2
 platībā, uz tās esošas biroja ēkas 986.5 

m
2
 platībā, palīgēkām, par pirkuma maksu 320’000 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši euro).  

2. Pilnvarot domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku parakstīt Pirkuma līgumu (pielikumā Nr.1) 

Ventspils novada pašvaldības vārdā.  

3. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) ar šī lēmuma 1.punktā minētā 

nekustamā īpašuma reģistrāciju saistītos izdevumus segt no pašvaldības administrācijas 2018.gada 

pamatbudžetā rezervētajiem un nekustamo īpašumu atsavināšanā iegūtajiem līdzekļiem.  

4. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis) piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma 1.punktā 

minētā nekustamā īpašuma pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas, veikt darbības, kas saistītas 

ar tā pārreģistrāciju zemesgrāmatā uz Ventspils novada pašvaldības vārda.    

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

parakstīšanas šī lēmuma izrakstu: 

5.1.  nosūtīt ierakstītā pasta sūtījumā SIA "Gene Investments", adrese: Antonijas iela 8 - 4, Rīga, 

LV-1010; 

5.2.  nodot Nekustamo īpašumu nodaļai, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību.  

 

2.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  

FUNKCIJU VEIKŠANAI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 
 

Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības funkciju veikšanu, nepieciešama nekustamā īpašuma, 

kas atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, iegāde, un, ņemot vērā Ventspils novada 

domes 2018.gada 17.maija ārkārtas sēdes lēmumu “Par nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 3, Ventspilī 

iegādi pašvaldības funkciju veikšanai” (protokols Nr.22, 1.§), kā arī pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 15.punktu, atklāti balsojot: PAR 

– 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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi, Ventspils novada 

pašvaldības autonomo funkciju veikšanai –  nekustamā īpašuma Kuldīgas ielā 3, Ventspilī, 

kadastra numurs 2700 004 1401, iegādei 320 000,00 euro (trīs simti divdesmit tūkstoši euro un 00 

centi) apmērā. 
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2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 

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

pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) 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 2018.gada 30.maijam. 

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 

(A.Āķis). 

 

3.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA 

SPORTISTU UN TRENERU APBALVOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas 07.05.2018. lēmumu  „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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, 

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

1. Piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu sportā (vald.f. 01.  09.510): 

1.1. Jēkabam Priekulim, Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknim par iegūto 1. vietu lodes 

grūšanā Latvijas Republikas čempionātā telpās  U16 grupā, – EUR 100,00   pēc nodokļu 

nomaksas;  

1.2. Dainim Lodiņam, Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenerim par veiksmīgu audzēkņa 

sagatavošanu Latvijas Republikas čempionātam – EUR 50,00 pēc nodokļu nomaksas.  

 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) veikt naudas balvu izmaksu līdz 

24.05.2018., šā lēmuma 1. punktā minētajām personām. 

 

3. Uzdot Kancelejai  (L.Zernevica) sagatavot šā lēmuma 1. punktā minētos Atzinības rakstus. 

 

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

24.05.2018. 

 

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

personām par ierašanos uz svinīgo pasākumu līdz 21.05.2018. 

 

6. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

 

7. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpiddrirektoram D.Valdmanim. 
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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 (A.Āķim), pašvaldības izpilddirektoram 

D.Valdmanim. 

 

4.§ 
PAR ZEMES VIENĪBAS "PRIEDES 235", TĀRGALES PAGASTĀ,  

IEGŪŠANU LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ     

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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. 
 

Ventspils novada pašvaldībā 2018.gada 3.maijā ir saņemts zvērināta notāra Monikas Laiviņas-

Laivenieces elektroniski parakstīts kopīgs iesniegums no V. M., personas kods *****, reģistrēts ar Nr. 

IN4300, ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ventspils novada Tārgales pagastā esošā nekustamā īpašuma 

"Priedes 235" zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9866 008 1735, platība 0,0685 ha (685 m
2
). 

Iesniegumam pievienots notariāli apliecināts 2018.gada 2.maija Pirkuma līgums (kopija). Lietai 

pievienoti dokumenti: izdrukas no Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra 

reģistra informācijas sistēmas (NĪVKIS) kadastra kartes, izdruka no Ventspils novada Tārgales pagasta 

Teritorijas plānojuma kartes.  

No lietā esošajiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: nekustamā īpašuma "Priedes 

235", kadastra numurs 9866 008 1735, īpašuma tiesības ir reģistrētas Tārgales pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr.****** uz O. K. vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 9866 008 1735, platība 0,0685 ha (685 m
2
) un dārza māja. Saskaņā ar VZD NĪVKIS 

datiem minētās zemes vienības lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods - 0601). 

Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada pašvaldības teritorijas plānojumu zemes vienība "Priedes 

235" atrodas Tārgales pagastā Akmeņdziru ciemā zonējumā: Savrupmāju  apbūves teritorija DzS1. Par 

nekustamā īpašuma "Priedes 235" atsavināšanu esošais īpašnieks (O. K.) 2018.gada 2.maijā noslēdzis 

Pirkuma līgumu, atsavinot šo nekustamo īpašumu Vladimiram Miheļam. Zvērināta notāra M. Laiviņas-

Laivenieces pašvaldībai adresētajā 03.05.2018. iesniegumā norādītais turpmākais zemes vienības 

izmantošanas mērķis – dārza mājas, palīgēku apbūve un apsaimniekošana. 

V. M., personas kods *****, kā Latvijas Republikas nepilsonis (nepilsoņa pase *****, izdota 

******. PMLP ***** 1.nodaļā) atbilst likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (turpmāk arī 

Likums) 28.panta ceturtajā daļā minētajiem darījumu subjektiem, kuri zemi var iegūt īpašumā, 

ievērojot Likuma 29.pantā noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā. Likuma 29.panta 

otrajā daļā noteiktie ierobežojumi uz šajā lietā izskatāmo zemes vienību "Priedes 235" neattiecas, jo tā 

atrodas zonējumā Savrupmāju apbūves teritorija, kurā saskaņā ar Ventspils novada teritorijas 

plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.2.2.punktu ir paredzēta savrupmāju un 

vasarnīcu apbūve. Tādējādi konstatēts, ka nav ierobežojumu zemes vienības "Priedes 235" iegūšanai 

LR nepilsoņa V. M. īpašumā.  

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

27.punktu; likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta ceturto daļu, 30.panta pirmo daļu, 

otro daļu; Administratīvā procesa likuma 66., 67.pantu, 70.panta pirmo, otro daļu; Paziņošanas likuma 

3.panta pirmās daļas 3.punktu, 9.pantu; Ventspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.2.2.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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 
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1. Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis V. M., personas kods *****, iegūst īpašumā zemes 

vienību ar kadastra apzīmējumu 9866 008 1735, platība 0,0685 ha (685 m
2
), adrese: "Priedes 235", 

Akmeņdziras, Tārgales pagasts, Ventspils novads, ar mērķi – dārza mājas, palīgēku apbūvei un 

uzturēšanai. 

 

2. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresēts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, kurā atbilstoši APL 189.panta pirmajai daļai  iesniedzams 

pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevia) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu (kopā ar Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavotu izziņu par tiesībām iegūt zemi 

īpašumā) nosūtīt elektronisku dokumentu formā zvēr. notāram M. Laiviņai-Laiveniecei, e-pasta 

adrese: Monika.Laivina.Laiveniece@LatvijasNotars.lv 

 

5.§ 
PAR ZEMES VIENĪBU "PRIEDES 139" UN "PRIEDES 140", TĀRGALES PAGASTĀ,  

IEGŪŠANU LR NEPILSOŅA ĪPAŠUMĀ     

(ziņo: G.Landmanis) 

 

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. 

 

Ventspils novada pašvaldībā 2018.gada 3.maijā ir saņemts iesniegums, reģistrēts ar Nr. IN9843, no A. 

M., personas kods *****, deklarētā dzīvesvietas adrese: ******, ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā 

Ventspils novada Tārgales pagastā esošo nekustamo īpašumu "Priedes 139" zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 9866 008 1639, platība 0,0552 ha, un "Priedes 140" zemes vienību ar kadastra 

apzīmējumu 9866 008 1640, platība 0,0654 ha. Iesniegumam pievienota 2018.gada 23.aprīļa 

Vienošanās par laulāto kopmantas sadali (kopija). Lietai pievienoti dokumenti: izdrukas no Valsts 

zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra informācijas sistēmas (NĪVKIS) 

kadastra kartes, izdruka no Ventspils novada Tārgales pagasta Teritorijas plānojuma kartes.  

No lietā esošajiem materiāliem Ventspils novada dome konstatē: nekustamo īpašumu "Priedes 

139", kadastra numurs 9866 008 1639, un "Priedes 140", kadastra numurs 9866 008 1640, īpašuma 

tiesības ir reģistrētas Tārgales pagasta zemesgrāmatas nodalījumos attiecīgi Nr.994 un Nr.487 uz V. 

M., A. M. laulātā vārda. Nekustamā īpašuma "Priedes 139" sastāvā ietilpst zemes vienība ar kadastra 

apzīmējumu 9866 008 1639, platība 0,0552 ha. Nekustamā īpašuma "Priedes 140" sastāvā ietilpst 

zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 9866 008 1640, platība 0,0654 ha, un dārza mājiņa ar trim 

palīgēkām. Saskaņā ar VZD NĪVKIS datiem abu minēto zemes vienību lietošanas mērķis ir: 

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods - 0601). Saskaņā ar spēkā esošo Ventspils novada 

pašvaldības teritorijas plānojumu abas zemes vienības atrodas Tārgales pagastā Akmeņdziru ciema 

teritorijā zonējumā: Savrupmāju  apbūves teritorija DzS1.   

Patreizējais īpašnieks V. M. ar savu laulāto A. M. 2018.gada 23.aprīlī ir noslēdzis Vienošanos 

par laulāto kopmantas sadali, saskaņā ar kuru nekustamie īpašumi "Priedes 139" un "Priedes 140" 

paliek A. M. īpašumā.  A. M. pašvaldībai adresētajā 24.04.2018. iesniegumā norādītais turpmākais 

zemes vienību izmantošanas mērķis – dārza mājas, palīgēku apbūve, mazdārziņa apsaimniekošana. 

A. M. kā Latvijas Republikas nepilsonis (nepilsoņa pase *****, izdota *****. PMLP ***** 

nodaļā) atbilst likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" (turpmāk arī Likums) 28.panta ceturtajā 

daļā minētajiem darījumu subjektiem, kuri zemi var iegūt īpašumā, ievērojot Likuma 29.pantā 

noteiktos ierobežojumus un 30.pantā noteiktajā kārtībā. Likuma 29.panta otrajā daļā noteiktie 
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ierobežojumi uz šajā lietā izskatāmajām zemes vienībām "Priedes 139" un "Priedes 140" neattiecas, jo 

tās atrodas zonējumā Savrupmāju apbūves teritorija, kurā saskaņā ar Ventspils novada teritorijas 

plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.2.2.punktu ir paredzēta savrupmāju un 

vasarnīcu apbūve. Tādējādi konstatēts, ka nav ierobežojumu zemes vienību "Priedes 139" un "Priedes 

140" iegūšanai LR nepilsoņa A. M. īpašumā.  

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 

27.punktu; likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta ceturto daļu, 30.panta pirmo daļu, 

otro daļu; Administratīvā procesa likuma 66., 67.pantu, 70.panta pirmo, otro daļu; Paziņošanas likuma 

3.panta pirmās daļas 2.punktu, 4.panta pirmo daļu; Ventspils novada teritorijas plānojuma Teritorijas 

izmantošanas un apbūves noteikumu 4.1.2.2.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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Piekrist, ka Latvijas Republikas nepilsonis A. M., personas kods ******, iegūst īpašumā: 

1.1. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9866 008 1639, platība 0,0552 ha (552 m
2
), adrese: 

"Priedes 139", Akmeņdziras, Tārgales pagasts, Ventspils novads,  

1.2. zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 9866 008 1640, platība 0,0654 ha (654 m
2
), adrese: 

"Priedes 140", Akmeņdziras, Tārgales pagasts, Ventspils novads. 

 

2. Lēmums stājas spēkā brīdī, kad tas ir paziņots adresātam. Lēmumu adresēts un trešās personas var 

pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesā, kurā atbilstoši APL 189.panta pirmajai daļai  iesniedzams 

pieteikums viena mēneša laikā, skaitot no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 

 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas šī 

lēmuma izrakstu (kopā ar Nekustamā īpašuma nodaļas sagatavotām divām izziņām par tiesībām 

iegūt zemi īpašumā) nosūtīt parastā pasta sūtījumā A. M.,  adrese: *****, *****. 

 

6.§ 
PAR PAŠVALDĪBAS GALVOJUMU PROJEKTA „VENTAVAS KATLU MĀJAS 

REKONSTRUKCIJA VĀRVES PAGASTĀ” ĪSTENOŠANAI 

(ziņo: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ar Tehnisko ekspertu sabiedrības SIA “TUV Nord Baltik” 23.03.2018. sastādīto Ventavas katlu mājas 

ekspertīzes slēdzienu Nr.1121Z853150087, tika konstatēta Ventavas apkures katla esamība avārijas 

stāvoklī un turpmākas ekspluatācijas nepieļaujamība. 

Ievērojot iepriekš minēto, SIA “VNK serviss” ir veikusi sekojošas iepirkuma procedūras:  

1. “Ventavas katlumājas rekonstrukcija Vārves pagastā“, kurā par uzvarētāju ir izraudzīta SIA 

“P.M.G.” ar darba izpildes līgumcenu EUR 599 363,15 (šajā summā nav ietverts PVN Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajai standarta likmei); 

2. “Ventavas katlumājas rekonstrukcijas būvuzraudzība”, kurā par uzvarētāju ir izraudzīta SIA 

“Firma L4” ar darba izpildes līgumcenu EUR 9250,00.  

Ņemot vērā to, ka, lai SIA „VNK serviss“ varētu īstenot projektu “Ventavas katlumājas 

rekonstrukcija Vārves pagastā” plānotajā termiņā un apjomā SIA „VNK serviss” ir nepieciešams 
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saņemt aizņēmumu Valsts kasē tā realizācijai, tādējādi pašvaldības domei ir jānodrošina lēmuma 

pieņemšana par galvojumu SIA „VNK serviss”  

Vadoties no iepriekš minētā un pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu 

Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 17.punktu, likuma „Par 

pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo 

jautājumu komitejas 15.05.2018.sēdes atzinumu, 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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada 

dome n o l e m j: 

1. Nodrošināt pašvaldības galvojumu SIA „VNK serviss” (pašvaldības kapitāldaļu skaits 100%) 

ilgtermiņa aizņēmumam līdzfinansējuma nodrošināšanai 608 613,15 EUR (seši simti astoņi 

tūkstoši seši simti trīspadsmit euro 15 centi) apmērā projekta “Ventavas katlumājas rekonstrukcija 

Vārves pagastā” īstenošanai. 

2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu SIA „VNK serviss” uzsāks ar 2020.gada 1.janvāri. 

Aizņēmuma atmaksu veiks 30 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža. Aizņēmuma atmaksu 

garantēt no SIA „VNK serviss“ pamatbudžeta līdzekļiem. 

3. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumu Nr.196  

„Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 17.punkta nosacījumiem. Sagatavotos 

dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē līdz 

2018.gada 30.maijam. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu SIA “VNK serviss”, adrese: Rūpnīcas iela 2-

31, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615; un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis), pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Īrisai Rozei-Posumai. 

 

7.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2017.GADA 26.OKTOBRA LĒMUMĀ PAR ŪDENSSAIMNIECĪBAS 

PAKALPOJUMU SNIEGŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu”, protokols Nr.9, 21.§ (turpmāk – Lēmums), tika nolemts, ka ir lietderīgi nodot Ventspils 

novada  pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevuma izpildi - ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada pašvaldības Vārves pagastā SIA “VNK serviss” 

(reģ. Nr. 41203017566, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles ciems, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads, LV3615) (turpmāk – Sabiedrība).  

Sakarā ar to, ka Vārves pagasta Zūru ciemā ir īstenots projekts “Ventspils novada Vārves pagasta Zūru 

ciema ūdenssaimniecības attīstība” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/078/027), kura uzraudzības termiņa 
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beigas ir 2019.gada 24.oktobris, tad līdz šī termiņa beigām ir lietderīgi Ventspils novada pašvaldībai 

turpināt sniegt Ventspils novada Zūru ciemā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. 

Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Lēmumā, precizējot ūdensapgādes un kanalizācijas 

pakalpojumu sniegšanas sākuma termiņus Vārves pagastā. 

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

27.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.05.2018.sēdes atzinumu, 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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – 

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

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā “Par ūdenssaimniecības 

pakalpojumu sniegšanu”, protokols Nr.9, 21.§, šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Lēmuma lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā:  

“1. Nodot Ventspils novada pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevuma izpildi - 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Vārves pagastā Vārves 

ciemā un Ventavas ciemā SIA “VNK serviss”, reģistrācijas Nr.41203017566, sākot ar 2018.gada 

1.maiju.”. 

2. Papildināt Lēmuma lemjošo daļu ar 1¹.punktu izsakot to šādā redakcijā: 

 “1.¹ Nodot Ventspils novada  pašvaldības funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevuma izpildi - 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada Vārves pagastā Zūru 

ciemā SIA “VNK serviss”, reģistrācijas Nr.41203017566, sākot ar 2020.gada 1.janvāri.”. 

3. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica), trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas, šā 

lēmuma izrakstu nodot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Juridiskai nodaļai, SIA 

“VNK serviss“, Vārves pagasta pārvaldei un pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Īrisai Rozei-

Posumai. 

 

8.§ 

PAR GROZĪJUMIEM 2018.GADA 29.MARTA LĒMUMĀ PAR KUSTAMĀ UN NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA NODOŠANU BEZATLĪDZĪBAS LIETOŠANĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ar Ventspils novada domes 2017.gada 26.oktobra lēmumu “Par ūdenssaimniecības pakalpojumu 

sniegšanu”, protokols Nr.9, 21.§ (turpmāk – Lēmums), tika nolemts, ka ir lietderīgi nodot Ventspils 

novada  pašvaldības funkcijās ietilpstošo valsts pārvaldes uzdevuma izpildi - ūdensapgādes un 

kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Ventspils novada pašvaldības Vārves pagastā SIA “VNK serviss” 

(reģ. Nr. 41203017566, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, Ugāles ciems, Ugāles pagasts, Ventspils 

novads, LV3615) (turpmāk – Sabiedrība).  

Sakarā ar to, ka Vārves pagasta Zūru ciemā ir īstenots projekts “Ventspils novada Vārves pagasta Zūru 

ciema ūdenssaimniecības attīstība” (3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/078/027), kura uzraudzības termiņa 
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beigas ir 2019.gada 24.oktobris, tad līdz šī termiņa beigām ir lietderīgi Ventspils novada pašvaldībai 

turpināt sniegt Ventspils novada Zūru ciemā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus. 

Līdz ar to nepieciešams veikt grozījumus Lēmumā, precizējot termiņus, kādos Sabiedrībai tiks nodots 

bezatlīdzības lietošanā  kustamais un nekustamais īpašums Vārves pagastā. 

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

27.punktu, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta pirmo daļu, Nekustamo īpašumu 

apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komitejas 15.05.2018.sēdes atzinumu, 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, G.Bože, A.Zariņš), PRET  – nav, ATTURAS – 

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

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2018.gada 29.marta lēmumā “Par kustāmā un nekustāmā īpašuma 

nodošanu bezatlīdzības lietošanā”, protokols Nr.19, 20.§ šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt Lēmuma lemjošās daļas 1.punktu šādā redakcijā: 

 “1. Nodot SIA “VNK serviss” (reģ.Nr.41203017566, juridiskā adrese: Rūpnīcas iela 2-31, 

Ugāles ciems, Ugāles pag., Ventspils novads) 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līguma 

par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu un 2008.gada 4.jūlija ūdenssaimniecības 

pakalpojuma līguma izpildei sekojošu mantu, turpmāk – Īpašums: 

1.1. Kustamos un nekustamos īpašumus saskaņā ar Pielikumu Nr.1 no 2018.gada 1.maija. 

1.2. Kustamos un nekustamos īpašumus saskaņā ar Pielikumu Nr.2 no 2020.gada 

1.janvāra.”. 

2. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica), trīs darba dienu laikā pēc domes sēdes protokola parakstīšanas, šā 

lēmuma izrakstu nodot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Juridiskai nodaļai, SIA 

“VNK serviss“, Vārves pagasta pārvaldei un pašvaldības atbildīgajai darbiniecei Īrisai Rozei-

Posumai. 

 

9.§ 
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 ”Telpu kosmētiskais remonts Ventspils novada  Zūru pamatskolā” ar 

iepirkuma identifikācijas Nr.VND2018/23, 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 – 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, G.Bože, A.Zariņš), 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, Zūru pamatskolas telpu 

kosmētiskam remontam 33 611,10 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši seši simti vienpadsmit euro un 10 

centi), t.sk.PVN 21%, apmērā. 

 

2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 
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3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2019.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 7 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  
 

4. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) 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 2018.gada 30.maijam. 

 

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 

(A.Āķis). 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A,Mucenieks     _______________          

            

                 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa       _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


