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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 20.septembrī                                                                                    30 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 12.00 

Sēdi atklāj plkst. 12.00 

 

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 

                Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis  

                                   Aivars Čaklis 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš  

                                   Andis Zariņš 

 

Nav ieradies deputāts Artis Fetlers 

 

Administrācija: Dainis Valdmanis, pašvaldības izpilddirektors 

                             Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnmieks 

                             Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

                             Gunita Rozefelde, Juridiskās nodaļas vadītāja 

                             Gatis Landmanis, Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs 

                             Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                             Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

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

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju ikmēneša darba algas noteikšanu.  

2. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.  

4. Par atļauju Airai Kajakai savienot amatus.  
5. Par atļauju Mārcim Laksbergam savienot amatus. 
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6. Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “VNK serviss” katlu mājas būvniecībai un uzturēšanai 

Užavas pagastā. 
 

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

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

Apstiprināt šādu 2018.gada 20.septembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju ikmēneša darba algas noteikšanu.  

2. Par pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanu.  

3. Par grozījumiem saistošajos noteikumos.  

4. Par atļauju Airai Kajakai savienot amatus.  
5. Par atļauju Mārcim Laksbergam savienot amatus. 
6. Par apbūves tiesības piešķiršanu SIA “VNK serviss” katlu mājas būvniecībai un uzturēšanai 

Užavas pagastā. 
 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU  

VADĪTĀJU MĒNEŠA DARBA ALGAS NOTEIKŠANU   

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimoviča. 

A.Klimoviča 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, 2016.gada 5.jūlija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi“ 9.1.punktu un 10.punktu, 

2016.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.447.“Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības 

iestādēs“ 13.punktu,  kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2018.gada 18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10) „Par izglītības iestāžu vadītāju 

pedagoģiskajām likmēm”, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

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

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

1. Apstiprināt ar 2018.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru 

mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām-pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem līdzekļiem: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

1.1. Lāsma Millere Ugāles vidusskolas direktore  1200,- 

1.2. Baiba Šulca Piltenes vidusskolas direktore 1000,- 

1.3. Elita Kuģeniece Ances pamatskolas direktore 

(0.724 darba likmes) 

660,- 

1.4. Ligita Lukševica  Popes pamatskolas direktore 

(0.845 darba likmes) 

734,- 

1.5. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore 

(0.804 amata likmes) 

756,- 

1.6. Ilze Judzika  Tārgales pamatskolas direktore 1050,- 
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1.7. Guntra Magonīte Užavas pamatskolas direktore 950,- 

1.8. Santa Broša Zūru pamatskolas direktore 1050,- 

1.9. Lienīte Alsberga Stiklu internātpamatskolas direktore ( t.sk. 

20% piemaksa par darbu īpašos apstākļos) 

1140,- 

 

2. Apstiprināt ar 2018.gada 1.septembri no pašvaldības budžeta nepieciešamo finansējumu Ventspils 

novada izglītības iestādes direktora vienas darba likmes nodrošināšanai, ja mērķdotācijas 

finansējums konkrētajai izglītības iestādei to neparedz: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

2.1. Elita Kuģeniece Ances pamatskolas direktore (0.276 darba likme) 290,- 

2.2. Ligita Lukševica  Popes pamatskolas direktore (0.155 darba likme) 216- 

2.3. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore (0.196 darba likme) 194,- 

 

3. Apstiprināt ar 2018.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

mēneša darba algas no pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga EUR 

3.1. Regīna Artmane-

Hartmane 

Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes 

„Lācītis“ vadītāja  

1000,- 

3.2. Inita Griķe Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes 

„Taurenītis“ vadītāja 

950,- 

3.3. Una Teibe Ances pirmsskolas izglītības iestādes 

„Vālodzīte“ vadītāja (0,5 darba slodze) 

475,- 

3.4. Ina Teibe Popes pirmsskolas izglītības iestādes 

„Zemenīte“ vadītāja  

(0,9 darba slodze) 

855,- 

3.5. Liena Rancāne Vārves pirmsskolas izglītības iestādes  

„Zīļuks“ vadītāja  

950,- 

3.6 Dace Briža Zlēku pirmsskolas izglītības iestādes 

„Rūķītis“ vadītāja (0,5 darba slodze) 

475,- 

3.7. Rasma Petmane Ugāles Mūzikas un mākslas skolas direktore 950,- 

3.8. Antra Šķēle Piltenes mūzikas skolas direktore 950,- 

3.9. Jolanta Ziemele Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 1050,- 

 

4. Apstiprināt ar 2018. gada 1.septembri piemaksu novada skolu direktoriem no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Piemaksa EUR 

4.1. Ilze Judzika Tārgales pamatskolas direktore 220.00 

4.2. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore 200.00 

4.3. Guntra Magonīte Užavas pamatskolas direktore 120.00 

4.4. Santa Broša Zūru pamatskolas direktore 100.00 

 

 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2017.gada 28.septembra lēmumu (protokols 

Nr.7,4.§) „Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 

noteikšanu“ 

 

6. Lēmums stājās spēkā no 2018.gada 1.septembra. 
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7. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas  Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

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

novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis), 

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības 

administrācijas Personāla nodaļai (I.Stradiņa), visām novada izglītības iestādēm. 
 

2.§ 
PAR PAŠVALDĪBU SAVSTARPĒJO NORĒĶINU VEIKŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimoviča. 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Savstarpējo norēķinu veikšanai  atbilstoši 2016.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.418 

“Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem 

pakalpojumiem“ 10.punktā noteiktajam, un  ņemot vērā  izglītojamo skaitu 2018.gada 1.septembrī 

Ventspils novada pašvaldības izglītības iestādēs, nepieciešams apstiprināt tāmes viena audzēkņa mācību 

izmaksām pašvaldību savstarpējo norēķinu veikšanai. Pamatojoties uz likuma „Par 

pašvaldībām“15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta „g“ apakšpunktu, 

Izglītības likuma 17.panta otro daļu, kā arī saskaņā ar Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, 

kultūras un sporta komitejas 2018.gada 18.septembra sēdes  (protokols Nr.10) lēmumu, atklāti 

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

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

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

1. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas grupu, izmaksas mēnesī  

no 2018.gada 1.septembra līdz 2018. gada 31.decembrim saskaņā ar  pielikumu Nr.1 

(Pielikums Nr.1 uz 1 lapas). 

 

2. Apstiprināt viena audzēkņa, kura dzīvesvieta nav deklarēta Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā, kurš apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādi, izmaksas mēnesī no 2018.gada 

1.septembra līdz 2018.gada 31.decembrim saskaņā ar pielikumu Nr.2 (Pielikums Nr.2 uz 1 

lapas). 

 

3. Lēmums stājas  spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

 

4. Pilnvarot Izglītības pārvaldes vadītāju A.Klimoviču parakstīt līgumus ar pašvaldībām, kuru 

teritorijā dzīvojošie (deklarētie) audzēkņi apmeklē Ventspils novada pašvaldības 

vispārizglītojošās skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī citus dokumentus saistībā ar 

pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.  

 

5. Uzdot Izglītības pārvaldei ( A.Klimoviča): 

6.1. Katru ceturksni precizēt audzēkņu skaitu izglītības iestādēs; 

6.2. Rēķinu un precizēto audzēkņu sarakstu nosūtīt pašvaldībām savstarpējo 

norēķinu veikšanai 15 dienas pirms līgumā norādītā samaksas termiņa; 

5.3. Veikt līguma izpildes  kontroli. 

Veikt līguma izpildes  kontroli 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) trīs darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visu novada vispārizglītojošo skolu 
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direktoriem, visām pirmsskolas izglītības iestādēm, Izglītības pārvaldei un Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību.  

 

3.§ 
PAR GROZĪJUMIEM SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimoviča. 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas  4.punktu, 41.panta pirmās daļas 

1.punktu, 43.panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 26.panta pirmo daļu, 18.09.2018. Sociālā, 

izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu (protokols Nr.10), atklāti balsojot: PAR – 14 

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

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

Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada domes saistošos noteikumus ”Grozījumi Ventspils novada domes 

2018.gada 22.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 ”Kārtība, kādā Ventspils novada pašvaldība 

īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” (Pielikumā uz vienas lapas).  

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

Ventspils novada informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”, nosakot, ka tie ir brīvi 

pieejami Ventspils novada domē, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  novada domes 

mājas lapā internetā. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot 1.punktā minētos saistošos noteikumus parakstīšanai.  

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

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

sniegšanai rakstveidā un elektroniskā veidā (elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.  

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D. Veidemanis) nākamajā dienā pēc Vides aizsardzības 

un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas, par lēmuma 1.punktā 

minētajiem saistošajiem noteikumiem, publicēt tos pašvaldības informatīvajā izdevumā” Ventspils 

Novadnieks “ un mājas lapā internetā.  

 

4.§ 
PAR ATĻAUJU AIRAI KAJAKAI SAVIENOT AMATUS 

(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. 
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Izskatot Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldes vadītājas Airas Kajakas 2018.gada 

7.augusta iesniegumu ar lūgumu savienot Ances pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar darbu projektu 

apstiprināšanas padomē- biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, tiek konstatēts: 

1. A.Kajaka Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldes vadītājas amatā iecelta ar 

Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) „Par novada 

pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju iecelšanu”; 

2. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu - pašvaldības pagasta pārvaldes 

vadītāja komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un to ierobežojumu izpildes 

kārtību, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka 

likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Līdz ar to pagasta pārvaldes 

vadītājs ir likuma „ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” (turpmāk – 

Likums) 4.panta pirmās daļas 14.punktā minētā valsts amatpersona un uz viņu attiecas Likuma 

7.panta ceturtajā daļā minētie speciālie pagastu pārvalžu vadītājiem noteiktie amatu savienošanas 

ierobežojumi; 

3. Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu pagasta pārvaldes vadītāja amatu ir atļauts savienot tikai 

ar: 

3.1. amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju apvienībā 

vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

3.2. šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 

koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā: 

a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas kapitālsabiedrība ir 

dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu pārstāvēšanu šajā 

kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.² pantu – pagasta pārvaldi vada pagasta pārvaldes 

vadītājs, kurš: 

4.1. atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības 

struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, kā arī, ja tas paredzēts 

pašvaldības nolikumā, pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes darbiniekus; 

4.2. atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un 

kvalitāti; 

4.3. iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai nepieciešamo 

finanšu līdzekļu pieprasījumu; 

4.4. noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to 

izlietojumu; 

4.5. veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus. 

5. Saskaņā ar biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" 2012.gada 30.marta statūtiem tā ir 

brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas lauku 

iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai. Biedrība 

vienlaicīgi kā Partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas un balstoties uz 

https://likumi.lv/ta/id/61913-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba
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Partnerības izstrādāto stratēģiju, to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros, pieņem lēmumus 

par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projekta īstenošanai. 

nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda izlietojumu un 

sasniegtajiem rezultātiem. 

6. 2018.gada 23.maijā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" valdē ir apstiprināts biedrības 

projektu vērtēšanas komisijas un projektu atbilstības SVVA (sabiedrības virzīta vietēja attīstība) 

stratēģijai lēmuma padomes nolikums. Nolikums reglamentē, ka komisija un padome ir izveidota, 

lai darbotos saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēto Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu „LEADER atbalsts vietējai attīstībai” 

un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto Rīcības programmas zivsaimniecības 

attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumu „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju 

īstenošana” ieviešanas nosacījumiem un risina ar šā dokumenta darbības jomu saistītus jautājumus 

biedrības darbības teritorijā.  

7. Ministru kabinets 2018.gada 5.jūnijā pieņēma noteikumus Nr.318 „Grozījumi Ministru kabineta 

2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas 

kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības virzītas vietējās 

attīstības stratēģiju īstenošana””” un noteikumus Nr.320 „Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 

13.oktobra noteikumos Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku 

attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības 

stratēģiju īstenošana”””. Minētie noteikumi paredz, ka vietējās rīcības grupas pārstāvji, kas pieņem 

lēmumus par projekta iesnieguma atbilstību vietējās attīstības stratēģijai, iegūst valsts 

amatpersonas statusu. 

8. Saskaņā ar biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" 2018.gada 6.jūlija valdes sēdes 

protokola izraksta 3.§ „SVVA padomes locekļu apstiprināšana”, par SVAA projekta padomes 

locekli ir apstiprināta Aira Kajaka. 

9. Saskaņā ar Likuma 8.
1
 panta piekto daļu, izvērtējot A.Kajakas lūgumu atļaut savienot pagasta 

pārvaldes vadītāja  amatu ar lēmējinstitūcijas locekļa amatu Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa 

asociācija” projektu apstiprināšanas jeb SVVA padomē, kā arī ņemot vērā šā lēmumā minēto, ka 

veicamā darba raksturs nav saistīts ar amata pienākumu izpildi Ances pagasta pārvaldē, kā arī 

A.Kajakas sniegto informāciju, ka iesniegumā minētās darbības tiks veiktas ārpus iestādē noteiktā 

darba laika, nekaitējot pagasta pārvaldes vadītāja tiešo pienākumu pildīšanai, secināms, ka pagasta 

pārvaldes vadītāja amata savienošana ar lēmējinstitūcijas locekļa amatu Biedrības 

„Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” projektu apstiprināšanas jeb SVVA padomē neradīs interešu 

konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts 

amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā“ 8.¹ panta piekto daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Kuģenieks, A.Azis, 

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

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

1. Atļaut Airai Kajakai savienot Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldes vadītājas 

amatu ar lēmējinstitūcijas locekļa amatu Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” projektu 

apstiprināšanas jeb SVVA padomē. 

https://likumi.lv/ta/id/113309-valsts-administracijas-skolas-nolikums#p8.1
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2. Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta 

nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās 

institūcijas doto atļauju savienot amatus, Airai Kajakai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta pieejamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja pildot 

Ventspils novada pašvaldības Ances pagasta pārvaldes vadītāja amatu vai lēmējinstitūcijas 

locekļa amatu Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” projektu apstiprināšanas jeb 

SVVA padomē, pastāv iespēja, ka Aira Kajaka var nonākt interešu konflikta situācijā. 

3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo un 

otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā 

lēmuma spēkā stāšanas brīža. 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Ances 

pagasta pārvaldes vadītājai Airai Kajakai un Personāla nodaļai (I.Stradiņa).   

 

5.§ 
PAR ATĻAUJU MĀRCIM LAKSBERGAM SAVIENOT AMATUS 

(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. 

Izskatot Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja Mārča Laksberga 2018.gada 

6.augusta iesniegumu ar lūgumu savienot Tārgales pagasta pārvaldes vadītājas amatu ar darbu projektu 

apstiprināšanas padomē - biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, tiek konstatēts: 

1. M.Laksbergs Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja amatā iecelts ar 

Ventspils novada domes 2009.gada 16.jūlija lēmumu (protokols Nr.3, 2.§) „Par novada 

pašvaldības pagastu un pilsētas pārvalžu vadītāju iecelšanu”; 

2. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu - pašvaldības pagasta pārvaldes 

vadītāja komercdarbības, ienākumu gūšanas, amatu savienošanas un to ierobežojumu izpildes 

kārtību, darbu pildīšanas, kā arī ar tiem saistītos citus ierobežojumus un pienākumus nosaka 

likums "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā". Līdz ar to pagasta 

pārvaldes vadītājs ir likuma „ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 

(turpmāk – Likums) 4.panta pirmās daļas 14.punktā minētā valsts amatpersona un uz viņu 

attiecas Likuma 7.panta ceturtajā daļā minētie speciālie pagastu pārvalžu vadītājiem noteiktie 

amatu savienošanas ierobežojumi; 

3. Saskaņā ar Likuma 7.panta ceturto daļu pagasta pārvaldes vadītāja amatu ir atļauts savienot 

tikai ar: 

3.1. amatu arodbiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, politiskajā partijā, politisko partiju 

apvienībā vai reliģiskajā organizācijā, ja šā panta septītajā daļā nav noteikts citādi; 

3.2. šādiem amatiem, ja tas nerada interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai 

koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā: 

https://likumi.lv/ta/id/61913-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba
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a) amatu kapitālsabiedrībā, kurā publiska persona vai publiskas personas 

kapitālsabiedrība ir dalībnieks, ja tas saistīts ar publiskas personas interešu 

pārstāvēšanu šajā kapitālsabiedrībā, 

b) citu amatu publiskas personas institūcijā, 

c) eksperta (konsultanta) darbu, kura izpildes vieta ir citas valsts administrācija, 

starptautiskā organizācija vai tās pārstāvniecība (misija). 

4. Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 69.² pantu – pagasta pārvaldi vada pagasta pārvaldes 

vadītājs, kurš: 

4.1. atbild par pārvaldē ietilpstošo pašvaldības institūciju darba organizēšanu un pašvaldības 

struktūrvienību nolikumu apstiprināšanu novada pašvaldības domē, kā arī, ja tas 

paredzēts pašvaldības nolikumā, pieņem darbā un atlaiž no darba pārvaldes darbiniekus; 

4.2. atbild par pārvaldē sniedzamo pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību un 

kvalitāti; 

4.3. iesniedz izpilddirektoram tālākai virzīšanai ikgadējo pārvaldes funkcionēšanai 

nepieciešamo finanšu līdzekļu pieprasījumu; 

4.4. noteiktās kompetences ietvaros rīkojas ar piešķirtajiem finanšu līdzekļiem un atbild par to 

izlietojumu; 

4.5. veic citus attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos paredzētos pienākumus. 

5. Saskaņā ar biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" 2012.gada 30.marta statūtiem tā ir 

brīvprātīga personu apvienība, kuras darbības mērķis ir apvienot uzņēmējus un citus Latvijas 

lauku iedzīvotājus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un sabiedrības labklājības celšanai. 

Biedrība vienlaicīgi kā Partnerības organizācija pilda vietējās rīcības grupas funkcijas un 

balstoties uz Partnerības izstrādāto stratēģiju, to īstenošanai piesaistīto resursu fonda ietvaros, 

pieņem lēmumus par pieteikumu apstiprināšanu vai par atteikumu piešķirt finansējumu projekta 

īstenošanai. nodrošina resursu fonda izlietojuma monitoringu un sastāda ziņojumu par fonda 

izlietojumu un sasniegtajiem rezultātiem. 

6. 2018.gada 23.maijā biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" valdē ir apstiprināts 

biedrības projektu vērtēšanas komisijas un projektu atbilstības SVVA (sabiedrības virzīta 

vietēja attīstība) stratēģijai lēmuma padomes nolikums. Nolikums reglamentē, ka komisija un 

padome ir izveidota, lai darbotos saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 

līdzfinansēto Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumu „LEADER 

atbalsts vietējai attīstībai” un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto Rīcības 

programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumu „Sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ieviešanas nosacījumiem un risina ar šā dokumenta 

darbības jomu saistītus jautājumus biedrības darbības teritorijā.  

7. Ministru kabinets 2018.gada 5.jūnijā pieņēma noteikumus Nr.318 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam „Sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana””” un noteikumus Nr.320 „Grozījumi Ministru 

kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta 

piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 

virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”””. Minētie noteikumi paredz, ka vietējās rīcības 

grupas pārstāvji, kas pieņem lēmumus par projekta iesnieguma atbilstību vietējās attīstības 

stratēģijai, iegūst valsts amatpersonas statusu. 
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8. Saskaņā ar biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija" 2018.gada 6.jūlija valdes sēdes 

protokola izraksta 3.§ „SVVA padomes locekļu apstiprināšana”, par SVAA projekta padomes 

locekli ir apstiprināts Mārcis Laksbergs. 

9. Saskaņā ar Likuma 8.
1
 panta piekto daļu, izvērtējot M.Laksberga lūgumu atļaut savienot 

pagasta pārvaldes vadītāja amatu ar lēmējinstitūcijas locekļa amatu Biedrības „Ziemeļkurzemes 

biznesa asociācija” projektu apstiprināšanas jeb SVVA padomē, kā arī ņemot vērā šā lēmumā 

minēto, ka veicamā darba raksturs nav saistīts ar amata pienākumu izpildi Tārgales pagasta 

pārvaldē, kā arī M.Laksberga sniegto informāciju, ka iesniegumā minētās darbības tiks veiktas 

ārpus iestādē noteiktā darba laika, nekaitējot pagasta pārvaldes vadītāja tiešo pienākumu 

pildīšanai, secināms, ka pagasta pārvaldes vadītāja amata savienošana ar lēmējinstitūcijas 

locekļa amatu Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” projektu apstiprināšanas jeb 

SVVA padomē neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām 

ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma 

„Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā“ 8.¹ panta piekto daļu, atklāti balsojot: 

PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Matisons, A.Kuģenieks, A.Azis, 

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

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

1. Atļaut Mārcim Laksbergam savienot Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes 

vadītāja amatu ar lēmējinstitūcijas locekļa amatu Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” 

projektu apstiprināšanas jeb SVVA padomē. 

2. Atbilstoši likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta 

nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās 

institūcijas doto atļauju savienot amatus, Mārcim Laksbergam ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt 

interešu konflikta pieejamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja pildot 

Ventspils novada pašvaldības Tārgales pagasta pārvaldes vadītāja amatu vai lēmējinstitūcijas 

locekļa amatu Biedrības „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” projektu apstiprināšanas jeb 

SVVA padomē, pastāv iespēja, ka Mārcis Laksbergs var nonākt interešu konflikta situācijā. 

3. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 188.panta pirmo un 

otro daļu un 189.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā 

lēmuma spēkā stāšanas brīža. 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Tārgales 

pagasta pārvaldes vadītājam Mārcim Laksbergam un Personāla nodaļai (I.Stradiņa).   

 

6.§ 
PAR APBŪVES TIESĪBAS PIEŠĶIRŠANU SIA "VNK SERVISS"  

KATLU MĀJAS BŪVNIECĪBAI UN UZTURĒŠANAI UŽAVAS PAGASTĀ 

 (ziņo: G.Landmanis) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Nekustamio īpaūmu nodaļas vadītājam G.Landmanim. 

G.Landmanis informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

https://likumi.lv/ta/id/113309-valsts-administracijas-skolas-nolikums#p8.1
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Saskaņā ar Ventspils novada domes (turpmāk – Dome) 2016.gada 28.jūlija lēmumu „Par pārvaldes 

uzdevumu deleģēšanu un grozījumiem deleģēšanas līgumā” (sēdes protokols Nr.76, 16.§), Dome ir 

deleģējusi pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „VNK serviss”, reģistrācijas Nr. 41203017566, 

pašvaldības autonomo funkciju – organizēt Ventspils novada Užavas pagasta iedzīvotājiem 

siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus. Minētās pašvaldības funkcijas izpildes nodrošināšanas 

ietvaros Dome 2017.gada 26.janvārī pieņēma lēmumu „Par zemesgabala nodošanu bezatlīdzības 

lietošanā” (sēdes protokols Nr.89, 15.§), nododot SIA „VNK serviss” pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Kalves” zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0250 daļu ar aptuvenu platību 0,25 ha ar 

mērķi – veikt jaunas katlu mājas projektēšanu un būvniecību. Tā kā katlu mājas būvniecības darbi ir 

pabeigšanas procesā, un šo būvi būtu iespējams nodot ekspluatācijā, tā reģistrējama zemesgrāmatā kā 

patstāvīgs īpašuma objekts, saistībā ar ko šīs ēkas valdītājam, t.i., SIA „VNK serviss” ir nepieciešams 

piešķirt apbūves tiesību.  

Izvērtējot uz lietu attiecināmos tiesiskos un faktiskos apstākļus, kas ņemami vērā lēmuma 

pieņemšanai, Dome konstatē: 

1. Nekustamais īpašums: „Kalves”, kadastra Nr. 98780030250, ir ierakstīts Ventspils tiesas 

Zemesgrāmatu nodaļas Užavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000442739 uz 

Ventspils novada pašvaldības vārda. Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpst apbūvēta zemes vienība 

ar kadastra apzīmējumu 9850 003 0250, platība 5,17 ha, uz kuras atrodas Užavas pamatskolas ēka, 

internāta ēka, un atsevišķas komunālajā saimniecībā izmantojamas ēkas, būves. Nekustamā 

īpašuma lietošanas mērķis zemes vienībai: Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, kods – 0901; 

zemes vienības kadastrālā vērtība – 5435 EUR; 

2. Nolūkā izmantot zemesgabalu katlu mājas būvniecībai un uzturēšanai, zemes vienībā „Kalves” ir 

izveidota un Valsts zemes dienesta (VZD) Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmā (NĪVKIS) reģistrēta zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0250 8001, 

platība 0,1403 ha, un tai piešķirts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: Rūpnieciskās ražošanas 

uzņēmumu apbūve, kods 1001.  

3. Civillikuma 1129.¹ pants nosaka, ka apbūves tiesība ir ar līgumu piešķirta mantojama un 

atsavināma lietu tiesība celt un lietot uz sveša zemes gabala nedzīvojamu ēku vai inženierbūvi kā 

īpašniekam šīs tiesības spēkā esamības laikā. Apbūves tiesībai piemērojami noteikumi, kas 

attiecas uz nekustamām lietām, izņemot pirmpirkuma tiesību un izpirkuma tiesību. Uz apbūves 

tiesības pamata uzceltā nedzīvojamā ēka (inženierbūve) ir uzskatāma par apbūves tiesības būtisku 

daļu. Saskaņā ar Civillikuma 1129.
2 

pantu, piešķirot apbūves tiesību, jānoteic zemes gabals, uz 

kuru attiecas apbūves tiesība, noteikts apbūves tiesības termiņš, kas nedrīkst būt mazāks par 

desmit gadiem, kā arī maksa par apbūves tiesību un tās maksāšanas termiņi, ja apbūves tiesība 

piešķirta par atlīdzību. Maksa par apbūves tiesību jānoteic naudā. Ja nav norunāts citādi, tad 

maksai par apbūves tiesību attiecīgi piemērojami noteikumi par nomas līgumu. Apbūvei 

nepieciešamais zemes gabals tiek noteikts, ievērojot būvniecības un citu likumu prasības. Saskaņā 

ar Civillikuma 1129.
3
 pantu, no apbūves tiesības izrietošā lietu tiesība ir nodibināta un spēkā tikai 

pēc apbūves tiesības ierakstīšanas zemesgrāmatā. 

Ievērojot iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 

un 15.panta pirmās daļas 6.punktu, Civillikuma 1129.¹-1129.
3
 pantu, Ministru kabineta 2018.gada 

19.jūnija noteikumu Nr.350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 78. 

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

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

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

1. Piešķirt apbūves tiesību pašvaldības kapitālsabiedrībai "VNK serviss", reģistrācijas Nr. 

41203017566, uz termiņu divdesmit (20) gadi, ar mērķi - katlu mājas, funkcionāli saistīto būvju un 

inženierkomunikāciju būvniecībai un uzturēšanai uz Ventspils novada pašvaldībai piederošā 

nekustamā īpašuma "Kalves", zemes vienības daļas ar kadastra apzīmējumu 9878 003 0250 8001, 

platība 0,1403 ha (turpmāk – Zemesgabals).  

2. Noteikt maksu par apbūves tiesību gadā 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības (bez PVN), 

bet ne mazāk kā 28 EUR. 

3. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā minētā līguma projektu (pielikums uz četrām lapaspusēm). 



 13 

4. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai (G.Landmanis):  

4.1.  sagatavot parakstīšanai Zemesgabala apbūves tiesību līgumu ar šo lēmumu apstiprinātajā 

redakcijā un organizēt tā noslēgšanu ar šī lēmuma 1.punktā norādīto kapitālsabiedrību; 

4.2.  veikt nepieciešamās darbības ar Zemesgabala apbūves tiesību līgumu nodibinātās apbūves 

tiesības reģistrēšanai zemesgrāmatā.  

5. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas tā 

izrakstu nodot: Užavas pagasta pārvaldei (L.Erliha-Štranka), Nekustamo īpašumu nodaļai 

(G.Landmanis), Būvvaldei (D.Gerule), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), SIA 

„VNK serviss” (J. Bērziņš). 

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

Sēdi slēdz plkst. 12.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks     _______________          

            

                 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa       _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


