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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 Jaunsleinis
Ilva Cērpa
Artis Fetlers
Aigars Azis
Artis Kuģenieks
Māris Dadzis
Dace Vašuka
Ints Apsītis
Gaidis Bože
Andris Vārpiņš
Andis Zariņš

Nav ieradušies deputāti Aigars Matisons
Aivars Čaklis
Administrācija: Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnmieks
Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs
Ilona Stradiņa, Personāla nodaļas vadītāja
Īrisa Roze -Posuma, uzņēmējdarbības atbalsta konsultante
Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists
A.Mucenieks iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem.
1.
2.
3.
4.
5.

Par apbalvojuma “Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu.
Par aizņēmuma no valsts kases valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Popes muižas”
apbūve” muižas pārvaldnieka mājas telpu un palīgēkas rekonstrukcijai.
Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 29.marta domes lēmumā “Par
aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”.
Par Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas sastāva noteikšanu.
Par domes priekšsēdētāja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājumu.
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6.

Par kustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību.
Atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, 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 11.oktobra domes ārkārtas sēdes darba kārtību:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Par apbalvojuma “Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu.
Par aizņēmuma no valsts kases valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Popes muižas”
apbūve” muižas pārvaldnieka mājas telpu un palīgēkas rekonstrukcijai.
Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 29.marta domes lēmumā “Par
aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases”.
Par Ventspils novada domes Medību koordinācijas komisijas sastāva noteikšanu.
Par domes priekšsēdētāja ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu un papildatvaļinājumu.
Par kustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
1.§
PAR APBALVOJUMA ”VENTSPILS NOVADA GODA RAKSTS” PIEŠĶIRŠANU

(ziņo: A.Mucenieks)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Pl.10.05 ierodās deputāts Aigars Matisons.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Ventspils novada pašvaldībā saņemti sekojoši iesniegumi:
1) 01.10.2018. Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieka G.Mačtama iesniegums
(reģ.nr.IN23100) ar ierosinājumu apbalvot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes
vadītāju Ainu Klimoviču – “Par augstu profesionalitāti, inovatīvu, kvalitatīvu un atbildīgu darbu
Ventspils novada izglītības jomā”;
2) 01.10.2018. A.Kantiņas, Ances pagasta senioru un vidējās paaudzes deju kolektīvu un biedrības
SO “Zigate” iesniegums (reģ.nr.IN21130) ar ierosinājumu apbalvot Ances pagasta pārvaldes
vadītāju Airu Kajaku -„Par ieguldīto darbu Ances pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā
un tradīciju uzturēšanā vietējā kopienā”;
3) 01.10.2018. Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieka M.Dadža iesniegums
(reģ.nr.IN23103) ar ierosinājumu apbalvot Jūrkalnes pagasta etnogrāfisko ansambli “Maģie suiti” „Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, novada un
pagasta tēla popularizēšanā”.
4) 01.10.2018. Vārves pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.nr.IN23379) ar ierosinājumu apbalvot
viesu nama “Leču muiža” īpašnieku Uldi Kārkliņu – “Par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā,
kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, Ventspils novada popularizēšanā”.
5) 01.10.2018. Ugāles pagasta pārvaldes iesniegums (reģ.nr.IN23347) ar ierosinājumu apbalvot
SIA “Niedrāji MR” valdes priekšsēdētāju Pēteri Elstu -„Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils
novada un Ugāles pagasta attīstībā, nodarbinātībā un tautsaimniecības stiprināšanā, Ventspils
novada popularizēšanā un pozitīva tēla veidošanā”.
2017.gada 20.oktobrī Ventspils novada domes Apbalvošanas komisija ir izskatījusi minētos
iesniegumus, un saskaņā ar Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā Nr.6
”Ventspils novada domes apbalvošanas komisijas nolikums” (protokols Nr. 47, 3.§) un Ventspils
novada domes 2011.gada 29.septembra nolikumā Nr.7 ”Par Ventspils novada pašvaldības
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apbalvojumiem” (protokols Nr. 47, 3.§), noteikto kārtību, ir pieņēmusi lēmumu par Ventspils
novada pašvaldības apbalvojuma ”Ventspils novada Goda raksts” piešķiršanu (protokols Nr.2).
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Ventspils novada domes 2011.gada 29.septembra
nolikuma Nr.7 ”Par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem” 24.punktu, Ventspils novada
domes Apbalvošanas komisijas 06.10.2015. lēmumu (protokols Nr.2), likuma „Par pašvaldībām”
21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams,
A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, 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 apbalvojumu ”Ventspils novada Goda raksts”:
1.1. Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājai Ainai Klimovičai „Par augstu profesionalitāti, inovatīvu, kvalitatīvu un atbildīgu darbu Ventspils novada
izglītības jomā”;
1.2. Ances pagasta pārvaldes vadītājai Airai Kajakai „Par ieguldīto darbu Ances pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un tradīciju
uzturēšanā vietējā kopienā”;
1.3. Jūrkalnes pagasta etnogrāfiskajam ansamblim “Maģie suiti”„Par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, novada
un pagasta tēla popularizēšanā”;
1.4. Viesu nama “Leču muiža” īpašniekam Uldim Kārkliņam „Par ieguldījumu Ventspils novada attīstībā, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,
Ventspils novada popularizēšanā”;
1.5. SIA “Niedrāji MR” valdes priekšsēdētāju Pēteri Elstu„Par nozīmīgu ieguldījumu Ventspils novada un Ugāles pagasta attīstībā, nodarbinātībā
un tautsaimniecības stiprināšanā, Ventspils novada popularizēšanā un pozitīva tēla
veidošanā”.
2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot 1.punktā minētos apbalvojumus.
3. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt lēmumu pašvaldības mājas
lapā internetā.
4. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā norādītajām personām apbalvojuma ”Ventspils novada Goda
raksts” pasniegšana tiek veikta 2018.gada 18.novembrī, Tārgales pamatskolā, Latvijas
Republikas proklamēšanas 100.gadadienai veltītā svinīgā pasākumā.
5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes
protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Kancelejai (E.Ozoliņa) un Sabiedrisko
attiecību speciālistam (D.Veidemanis).
2.§
PAR AIZŅĒMUMU NO VALSTS KASES VALSTS NOZĪMES ARHITEKTŪRAS PIEMINEKĻA
“POPES MUIŽAS APBŪVE” MUIŽAS PĀRVALDNIEKA MĀJAS TELPU UN PALĪGĒKAS
UGUNSGRĒKA SEKU LIKVIDĒŠANAI UN KONSERVĀCIJAI

(ziņo: A.Mucenieks, debates: A.Zariņš, M.Dadzis, A.Jaunsleinis, D.Vašuka, G.Mačtams)
A.Mucenieks informē par lēmuma projektu.
Debates.
A.Jaunsleinis ierosina lēmuma projekta virsrakstu papildināt ar vārdiem ..ugunsgrēka seku
likvidēšanai…
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A.Zariņš jautā par redzējumu ēkas tālākai izmantošanai.
A.Mucenieks norāda, ka redzējums daļējs. Kultūras mantojuma saglabāšanas pārvaldes
delegācijas ieteikums, ka ēka ir saglabājama. Veicama konservācija, 3D uzmērīšana. Norāda, ka
nebūs ātrs process.
M.Dadzis norāda, ka sabiedrība muižas kompleksu apzinās kā ērtību. Jo, pēc sabiedrības
ieteikuma, Popes muižas komplekss ir iekļauts 10 Kurzemes ainavu dārgumu sarakstā.
D.Vašuka norāda, ka muižas komplekss ir viens no vērtīgākajiem novadā un Latvijā. Ir jāstrādā
pie stratēģijas un vīzijas, kam tas tiks izmantots, ne tikai atjaunots atjaunošanas pēc.
A.Jaunsleinis norāda, ja veic konservēšanu, tad jābūt skaidrai vīzijai, kam ēka tiks izmantota, un
tikai tad var sākt projektēšanu. Tas aizņems 2-3 gadus.
G.Mačtams norāda, ka bijušas 2 tāmes -dārgākā un lētākā. Izvēlējāmies lētāko. Sarunu gaitā, tāme
tapusi vēl lētāka. Digitālo uzmērīšanu veiks pa kultūras fonda līdzekļiem.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Lai nodrošinātu Ventspils novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) īpašumā esošā 17. -19. gs.
valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 6939 “Popes muižas apbūve”, kas atrodas “Popes
pamatskola” Popes pagastā Ventspils novadā, avārijas situācijas novēršanu, kas radusies
ugunsnelaimes rezultātā, nepieciešams veikt muižas pārvaldnieka mājas telpu un palīgēkas
attīrīšanu no būvgružiem, kā arī īstenot telpu un ēkas konservācijas darbus.
Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta 7. daļas 3. punktā ir noteikts, ka gadījumos,
kad pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā
steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa
procedūru ar sarunām, pasūtītājs ir tiesīgs piemērot sarunu procedūru. Ievērojot PIL 9. panta 21.
daļas 1. punktu, Pašvaldībā tika veikta sarunu procedūra, kurā tika izvērtēti 2 piedāvājumi, no
kuriem lētākais, ko sagatavojis SIA “Koka ēka”, paredz 82 517,32 euro ar PVN lielas būvdarbu
izmaksas. Darbu ietvarā paredzēta “Popes muižas apbūves” muižas pārvaldnieka mājas telpu
attīrīšana no būvgružiem, jumta izbūves un logailu nosegšanas darbi, bet palīgēkā – objekta
attīrīšana no būvgružiem, mūra sienas iekonservēšanas un logailu nosegšanas darbi.
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Pašvaldībai ir piešķīrusi finansējumu valsts nozīmes
arhitektūras pieminekļa “Popes muižas apbūve” konservācijai 12 441,00 euro apmērā.
Vadoties pēc tā, ka saskaņā ar likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 11. pantu pašvaldībai
ir pienākums apsaimniekot savā īpašumā, valdījumā esošās ēkas, 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,
likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2. un 5. punktu, atklāti balsojot: PAR – 13
(A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Kuģenieks, A.Azis,
M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, G.Bože, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss
(A.Vārpiņš), Ventspils novada dome n o l e m j:
1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr. 6939 “Popes
muižas apbūve” muižas pārvaldnieka mājas telpu un palīgēkas ugunsgrēka seku likvidēšanai
un konservācijai 70 076,32 euro (septiņdesmit tūkstoši septiņdesmit seši euro un 32 centi)
apmērā, tajā skaitā PVN 21%.
2. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākt ar 2020. gada 1. janvāri. Aizņēmuma atmaksu
veikt 10 gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.
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3. Aizņēmuma izņemšanu veikt vidējā termiņā 2018./2019. gadā.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
5. 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 16. oktobrim.
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 (A. Āķis).
3.§
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2018. GADA 29. MARTA DOMES
LĒMUMĀ “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.
Ņemot vērā izmaiņas būvdarbu grafikā objektā “Popes pagasta brīvdabas estrādes pārbūve” un
pamatojoties uz likumu „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.Fetlers, A.Matisons, 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 sekojošus grozījumus 2018. gada 29. marta Ventspils novada domes lēmumā ”Par
aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases” (protokols Nr.19., 21.§), papildinot ar 1.1punktu
sekojošā redakcijā:
” 1.1 Aizņēmuma izņemšanu veikt vidējā termiņā 2018./2019. gadā, pamatojoties uz darbu
izpildes grafiku”.
2. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot
nepieciešamos dokumentus un iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un
pārraudzības padomē līdz 2018. gada 16. oktobrim.
3. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
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).
4.§
PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS MEDĪBU
KOORDINĀCIJAS KOMISIJAS SASTĀVA NOTEIKŠANU

(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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Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisija tiek izveidota saskaņā ar Medību
likuma 29. panta piekto un sesto daļu. Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas
komisijas (turpmāk – komisija) sastāvs tiek apstiprināts uz četriem gadiem saskaņā ar Ventspils
novada domes 2014. gada 27.novembra lēmumu (prot. Nr.41, 7.§.) un Ministru kabineta
2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 “Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu
noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” (turpmāk – Noteikumi) 3.punktu, līdz ar to 2018.
gada novembrī šīs komisijas pilnvaru laiks beidzas.
Noteikumu 2.punkts nosaka, ka medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi,
materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai
likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota komisija. Noteikumu 3.punkts nosaka, ka
komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un
Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un
meža īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas
sastāvu apstiprina uz četriem gadiem.
2018.gada 17.augustā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta biedrības "Latvijas Mednieku
savienība" vēstule, kur darbam Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijā
nozīmē – mednieku kolektīva “Platene“ biedru Agri Āboliņu.
2018.gada 17.augustā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta Valsts Meža dienesta
Ziemeļkurzemes virsmežniecības vēstule, kur darbam Ventspils novada pašvaldības Medību
koordinācijas komisijā nozīmē – virsmežniecības inženieri medību jautājumos Gunti Milleru.
2018.gada 17.augustā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta Lauku atbalsta dienesta
Ziemeļkurzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vēstule, kur darbam Ventspils novada
pašvaldības Medību koordinācijas komisijā nozīmē - kontroles un uzraudzības daļas vecāko
inspektori Artu Kantiņu.
2018.gada 13.septembrī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta biedrības "Latvijas Meža
īpašnieku biedrība" vēstule, kur darbam Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas
komisijā nozīmē - biedrības biedru Lauri Ķemleru.
2018.gada 4.oktobrī Ventspils novada pašvaldībā tika saņemta elektroniska biedrības
"Lauksaimniecības organizācijau sadarbības padome " (turpmāk – LOSP) vēstule, kur darbam
Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijā nozīmē - biedrības biedru Andri
Grāmatiņu.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas
24. un 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa,
A.Fetlers, A.Matisons, 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. Izveidot Ventspils novada pašvaldības Medību koordinācijas komisiju 6 locekļu sastāvā un par
šīs komisijas locekļiem apstiprināt:
1.1. Mārci Laksbergu - Ventspils novada pašvaldības pārstāvis;
1.2. Lauri Ķemleru - biedrības ”Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis;
1.3. Artu Kantiņu - Lauku atbalsta dienesta pārstāvis;
1.4. Gunti Milleru - Valsts meža dienesta pārstāvis;
1.5. Agri Āboliņu - biedrības "Latvijas Mednieku savienība" pārstāvis;
1.6. Andri Grāmatiņu - biedrības LOSP pārstāvis.
2. Apstiprināt šā lēmuma 1.punktā izveidotās komisijas sastāvu uz četriem gadiem.
3. Par šā lēmuma 1.punktā izveidotās komisijas priekšsēdētāju apstiprināt Mārci Laksbergu.
4. Uzdot Licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei Ivitai Meinardei veikt Medību
koordinācijas komisijas sēžu protokolēšanu.
5. Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī.
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5. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes
protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu 1.punktā minētām personām, nodot šā
lēmuma izrakstu Licencēšanas un vides pārvaldības speciālistei I.Meinardei, Personāla nodaļai.
5.§

PAR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA IKGADĒJO APMAKSĀTO
ATVAĻINĀJUMU UN PAPILDATVAĻINĀJUMU

(ziņo: I.Stradiņa)
A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Personāla nodaļas vadītājai I.Stradiņai.
I.Stradiņa informē par lēmuma projektu.
Priekšlikumu un iebildumu nav.
Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu.
Ventspils novada pašvaldībā saņemts Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara
Mucenieka iesniegums (reģistrēts 2018.gada 08.oktobrī ar Nr. IN24082) ar lūgumu piešķirt
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu - divas kalendāra nedēļas - no 2018.gada 22.oktobra un piecas
darba dienas ilgu apmaksāto papildatvaļinājumu – no 2018.gada 05.novembra.
Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 42.panta pirmā daļa
nosaka, ka amatpersonai apmaksātu papildatvaļinājumu var piešķirt pēc pilna ikgadējā apmaksātā
atvaļinājuma izmantošanas. Papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz nākamajam
ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam.
Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Darba likuma
149.panta pirmo daļu, Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 42.panta pirmo daļu, Ventspils novada domes 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr. 1
Ventspils novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikums 24.punktu un
25.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 (G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers,
A.Matisons, A.Kuģenieks, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, G.Bože, A.Zariņš),
PRET – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā A.Muceniekam,Ventspils novada dome
n o l e m j:
1.

Piešķirt Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam ikgadējā
apmaksātā atvaļinājuma daļu - divas kalendāra nedēļas - no 2018.gada 22.oktobra līdz
2018.gada 04.novembrim ieskaitot, par darba laika periodu no 2017.gada 01.jūlija līdz
2018.gada 30.jūnijam.

2.

Piešķirt Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam
apmaksātu papildatvaļinājumu - piecas darba dienas - no 2018.gada 05.novembra līdz
2018.gada 09.novembrim ieskaitot, par darba laika periodu no 2017.gada 01.jūlija līdz
2018.gada 30.jūnijam.

3.

Uzdot Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam sociālajos,
izglītības, kultūras un sporta jautājumos Guntim Mačtamam domes priekšsēdētāja pienākumu
pildīšanu Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka prombūtnes
laikā.

4.

Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto
grāmatvedību aprēķināt un izmaksāt A.Muceniekam pienākošos samaksu par atvaļinājuma
laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku saskaņā ar Darba likuma
69.panta ceturto daļu - nākamajā darba samaksas izmaksas dienā.

5.

Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības
Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), domes
priekšsēdētājam (A.Mucenieks), domes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam (G.Mačtams).
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6.§
PAR KUSTAMĀ 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.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu viena no pašvaldības
autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus, tai skaitā
siltumapgādi. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām“ 14.panta pirmās daļas 1.punktu pašvaldība ir
izveidojusi SIA “VNK serviss”, reģistrācijas Nr. 41203017566, turpmāk – Sabiedrība, kuras viens
no darbības mērķiem un veidiem saskaņā ar statūtiem ir siltumapgādes, ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojumu sniegšana.
Likuma par „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 pašvaldības īpašuma objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura
darbības.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk Likums) 2.pants nosaka, ka jebkurai rīcība ar publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantu
jāatbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Likuma 5.panta pirmā un otrā daļa nosaka,
ka publiskas personas mantu aizliegts nodot privātpersonai vai kapitālsabiedrībai bezatlīdzības
lietošanā, izņemot, kad publiska persona savu mantu nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai
tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī publiskas personas pakalpojumu sniegšanai.
Likuma 5. panta trešā daļa nosaka, ka, ja valsts vai pašvaldības mantu nodod bezatlīdzības
lietošanā, par to tiek pieņemts lēmums.
Ievērojot to, ka Ventspils novada dome ir nodevusi Sabiedrībai Ventspils novada pašvaldības
funkcijās ietilpstošo pārvaldes uzdevumu izpildi – siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu
Ventspils novada Vārves, Ugāles, Užavas un Puzes pagastos un Sabiedrībai ir pienākums sniegt šo
pagastu iedzīvotājiem siltumapgādes pakalpojumus un Sabiedrības katlu mājas vadītājam ir
nepieciešams uzraudzīt šo pagastu katlu mājas, tad ir uzskatāma par lietderīgu šī pienākuma
efektīvai un racionālai izpildei nodot bezatlīdzības lietošanā Sabiedrībai Ventspils novada
pašvaldības kustamo īpašumu – vieglo automašīnu Dacia Duster ar valsts reģistrācijas numuru
JB9418, kas nepieciešama šī pienākuma īstenošanai.
Ventspils novada pašvaldības vieglā pasažieru automašīna Dacia Duster, reģ.Nr.JM9418, nodota
ekspluatācijā 12.03.2014. Piltenes pilsētas pārvaldei. No Finanšu nodaļas ar centralizēto
grāmatvedības pamatlīdzekļu uzskaites sarakstā reģistrētajiem datiem redzams, ka
transportlīdzekļa atlikusī vērtība uz 01.10.2018. ir 11472,22 euro.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
1. punktu, 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma 2.panta pirmo daļu, 5.panta otrās daļas 5.punktu, trešo, ceturto
un sesto daļu, kā arī lai nodrošinātu, ka 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līgumā par
siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu noteikto sabiedrisko pakalpojumu Sabiedrība nodrošina
atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atklāti balsojot: PAR – 13 (A.Mucenieks,
G.Mačtams, A.Jaunsleinis, I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka,
I.Apsītis, A.Vārpiņš, G.Bože, A.Zariņš), PRET – nav, ATTURAS – 1 balss (A.Kuģenieks),
Ventspils novada dome n o l e m j:
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1.

Nodot ar 2018.gada 15.oktobri 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:
vieglo automašīnu Dacia Duster ar valsts reģistrācijas numuru JB9418.

2.

Īpašuma nodošanas bezatlīdzības lietošanas mērķis – veikt vienu no pašvaldības autonomajām
funkcijām, t.i., organizēt Ventspils novada Vārves, Ugāles, Užavas un Puzes pagastu
iedzīvotājiem siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus.

3.

Īpašums tiek nodots bezatlīdzības lietošanā līdz 2036.gada 1.maijam, bet ne ilgāk kā uz laiku,
kamēr SIA “VNK serviss” veic siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšanu.

4.

Noteikt, ka SIA “VNK serviss”:
4.1. Ir tiesīga izmantot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu tikai šā lēmuma 2.punktā
paredzētajam mērķim, ievērojot 2014.gada 13.novembra deleģēšanas līguma par
siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu nosacījumus un normatīvos aktus, kas regulē
publiskas personas mantas izmantošanu;
4.2. Ir pienākums lietot Īpašumu tādējādi, lai nepasliktinātu to stāvokli, kā arī nodrošinot
Īpašuma saglabāšanu, atbilstošu izmantošanu, uzturēšanu un segt ar tiem saistītos
izdevumus;

5.

SIA “VNK serviss” ir pienākums nekavējoties atdot bezatlīdzības lietošanā nodoto Īpašumu atpakaļ,
ja:
5.1. tiek izbeigts līgums par Īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā pirms lēmuma
3.punktā norādītā termiņa;
5.2. iestājies lēmuma 3.punktā noteiktais termiņš;
5.3. tiek izbeigti 2014.gada
pakalpojumu sniegšanu;

13.novembra

deleģēšanas

līgums

par

siltumapgādes

5.4. Īpašums tiek izmantots pretēji nodošanas bezatlīdzības lietošanā mērķim.
6.

Uzdot Juridiskajai nodaļai (G.Rozefelde) divu nedēļu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās brīža
sagatavot kustamā Īpašuma bezatlīdzības lietošanas līgumu.

7.

Uzdot Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājam Aigaram Kresam organizēt kustamā Īpašuma
nodošanu ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

8.

Pilnvarot Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku noslēgt līgumu ar
Sabiedrību par Īpašuma bezatlīdzības lietošanu.

9.

Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

10. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram Dainim
Valdmanim.
11. Uzdot Kancelejai (L.Zernevica) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes
protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu pašvaldības izpilddirektoram
D.Valdmanim, Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Juridiskajai nodaļai, Nekustamo
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īpašumu nodaļai, Piltenes pilsētas pārvaldei, SIA “VNK serviss” un pašvaldības atbildīgajai
darbiniecei Īrisai Rozei-Posumai.
======================================================================
Sēdi slēdz plkst. 10.30
Sēdi vadīja

A.Mucenieks

_______________

Sēdi protokolēja

E.Ozoliņa

_______________

