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1.§ 

Par atbalsta pasākumiem Ukrainai 

Ziņo: A.Ābele 

 

A.Ābele ziņo par situāciju un atbalsta pasākumiem Ukrainai, kā arī situācijas ietekmi uz 

komersantiem, Ventspils pašvaldības informāciju par esošo situāciju un tālāko rīcības plānu 

saistībā ar atbalsta pasākumiem. 

 

J.Vītoliņš aicina pēc kārtas izteikties institūciju pārstāvjiem par iespējamo atbalstu 

ukraiņiem, kā arī par pašreizējo situāciju un vispārējo drošību pilsētā.  

 

E.Spalāns informē par pieaugušajiem kiberdrošības draudiem, līdz ar to ir izstrādāts rīcības 

komplekss, kurš tiek pašlaik plānveidīgi realizēts, lai gadījumos, kad Latvija tiek kaut kādā 

veidā bloķēta, tad lai būtu iespējams saglabāt darbspēju.  

 

Pl. 16:12 deputāts D.Ošenieks pamet zāli. 

 

Pl. 16:14 deputāts D.Ošenieks atgriežas zālē. 

 



 

A.Uzaris informē par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” galveno uzdevumu- 

siltumapgādes nodrošināšanu iedzīvotājiem, kā arī par katlu mājas darbības nodrošināšanu 

krīzes situācijā. 

 

G.Celms informē par Ukrainas bēgļu izmitināšanas iespējām Piejūras kempingā, kā arī par 

Ventspils labiekārtošanas kombināta pamatdarbības nodrošināšanu ārkārtas situācijā, 

norādot uz apstākli, ka nepastāv iespēja uzglabāt degvielas rezerves.  

 

A.Ābele informē par apzināto kopīgo degvielas apjoms, kāds būtu nepieciešams, lai 

pašvaldības varētu nodrošināt darbību ārkārtas situācijā un pie pašreizējās darbības 

intensitātes tās ir apmēram 100 tonnas mēnesī, kā arī tiek gatavots jautājums par degvielas 

rezervju veidošanu, kas tiks virzīta izskatīšanai domes sēdē. 

 

V.Lesiņš informē, ka par iespējamiem riskiem pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie 

īpašumi” pamatdarbībai - dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kā arī  par Ukrainas bēgļu 

izmitināšanas iespējām Ventspils Augstskolas viesnīcā. 

 

D.Sormule informē par pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” gatavību sniegt primāros un 

sekundāros veselības aprūpes pakalpojumus Ukrainas bēgļiem, piebilstot, ka no 24. februāra 

ukraiņiem pienākas tādi paši valsts apmaksāti veselības aprūpes pakalpojumi kā Latvijas 

iedzīvotājiem, t.sk. atbrīvoti no līdzmaksājumiem.  

 

Ziņo par situāciju pašvaldības SIA “Ventspils reiss” valdes priekšsēdētājs Artūrs Lieģis. 

 

A.Lieģis ziņo, ka Ventspils reiss veic ikdienā pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā 

apmēram ar 25 līdz 30 autobusiem, maksimālā ietilpība apmēram 800 pasažieru vietas. 

Starppilsētās ir 15 līdz 17 autobusi, maksimālā ietilpība apmēram 900 vietas. Ar elektrību 

tiek nodrošināti centralizēti, taču pieder arī atsevišķi ģeneratori. Piebilst, ka degvielas 

rezerves būtu nepieciešamas vismaz mēnesim, tas ir aptuveni 45 tonnas, taču šādas rezerves 

nebūtu pašiem kur uzlabāt. Ja ir nepieciešams atvest Ukraiņnas bēgļus no Rīgas, tad tas 

nesagādātu nekādas problēmas, taču ja ir nepieciešams atvest no Ukrainas vai Polijas 

robežas uz Ventspili, tad tā varētu būt problēma. Autobusi ir pieejami, taču problēma ir ar 

autobusa vadītājiem šobrīd. Lai aizbrauktu tik tālu ir nepieciešami 4 autobusa šoferi vienam 

autobusam un šobrīd tādi brīvi resursi nav.  

 

E.Daugelis informē par pašvaldības SIA “ŪDEKA” iekļaušanu kritiskās infrastruktūras 

kopumā, par izstrādāto Civilās aizsardzības plāns, kā arī par ūdens piegādes riskiem, kas ir 

atkarīgi no elektrības, t.sk. par uzņēmuma rīcībā ir esošajiem 2 ģeneratoriem, kas 

nodrošinātu ūdensvada, atdzelžotavas stacijas, urbuma staciju darbību, ar dīzeļdegvielas 

rezerves ir 3 dienām.  

 

J.Tovstuļaks informē, ka SIA “Ventspils lidosta” nodrošina valsts nozīmes civilās aviācijas 

lidlauka Ventspils darbību, kas nav saistīta ar gaisa pārvadājumiem, attiecīgi nav risku 

saistībā ar cilvēku gaisa pārvadājumiem no Ventspils lidlauka, kā arī par ārkārtas situācijā 

pieejamo aviācijas degvielu (~25 t). 

 

J.Lācis informē, ka slimnīcas darbību kā saskaņā ar likumu definētai kritiskai infrastruktūrai 

un Ziemeļkurzemes sadarbības teritorijas vadošai iestādei, kas dod tiesības pārvietot 

pacientus uz Kuldīgas slimnīcu, lai varētu atbrīvot vietas Ventspils slimnīcā. Darbības 

nepārtrauktības ārkārtas situācijā nodrošināšanai slimnīcai ir ģenerators ar palielinātu 

degvielas krājumu vienai nedēļai (līdz 2,5 t), ir palielināti medikamentu krājumi. Slimnīcas 

pacientu plūsma ir definēta atbilstoši Veselības ministrijas uzstādījumiem, slimnīcas 



 

kapacitātei un kādos profilos ir iespējams sniegt palīdzību stabilizētiem pacientiem no 

Ukrainas. Slimnīca ir gatava arī strādāt situācijās, ja kiberuzbrukuma rezultātā tiek izsists no 

ierindas slimnīcas sistēmas un sakari (alternatīvas sakaru iespējas). 

 

E.Puriņš informē, ka Komunālās pārvaldes pārvaldībā pamatā ir pilsētas uzturēšana, tāpēc 

šobrīd galvenā uzmanība tiek pievērsta tādām svarīgām infrastruktūras lietām kā pilsētas 

apgaismojums, luksoforu darbība, ceļazīmju uzturēšana, pilsētas ielu uzturēšana. Noslēgtie 

līgumi ar komersantiem darbojas 24 stundas diennaktī un nepieciešamības gadījumā 

komersanti ir gatavi strādāt, lai novērstu kaut kādas radušās problēmas. 

 

O.Tērvids informē par iespējām ukraiņu bērnus nodrošināt ar vietām pirmsskolas izglītības 

iestādēs – pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte” 1.stāvā ir pilnībā sakārtota grupa 14 

bērniem vecumā no 2,5 līdz 3,5 gadu vecuma, plānots vecākiem bērniem sakārtot 

pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” 2.stāva telpas (kopumā pirmsskolas izglītības iestādē 

būtu iespējams uzņemt 34 bērnus un tā ir tuvu Ventspils augstskolai, kur paredzēts izmitināt 

Ukraiņu bēgļus), kā arī pirmsskolas izglītības iestādē “Margrietiņa” ir viens pedagogs, kurš 

runā ukraiņu valodā, un ir gatavs strādāt pirmsskolas izglītības iestādē “Eglīte”. Sadarbībā 

ar Rīgas Ukraiņu vidusskolu tiek plānots, ka no 1.-12.klasei skolēniem notiks mācības 

ukraiņu valodā attālinātajā režīmā. 

 

U.Lapskalna informē par Ukrainas bēgļiem sniegto atbalstu, t.sk. nodrošinājumu ar pārtikas 

un higiēnas pakām; par vēl ciešāka sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, kas organizē 

Eiropas Savienības apmaksātās pārtikas pakas; par Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta 

likumu, kas paredz, ka Sociālais dienests var nodrošināt Ukrainas bēgļiem visu sociālo 

palīdzību un sociālos pakalpojumus kā jebkuram citam Ventspils iedzīvotājam; par 

atvieglotiem nosacījumiem dokumentu sakārtošanā un bankas konta atvēršanā; par 

psihologiem, kas varētu sniegt psiholoģisko atbalstu bēgļiem pēc piedzīvotā; par iespējām 

uzņemt 9 bērnus, kas ir palikuši bez vecāku gādības. 

 

E.Kroņkalne informē, ka tiek turpināts darbs pie dažādu IKT jomu aizsardzības - Digitālā 

centra visa IKT infrastruktūra ir izvietota trīs būtiskajos infrastruktūras punktos un visi šie 

centri ir aprīkoti ar papildus elektrības rezerves ģeneratori, kā arī tiek aktīvi strādāts, lai 

izglītotu iedzīvotājus ar kursiem par kiberdrošību un viltus ziņām 

 

I.Sarmulis informē, ka pašvaldības iestādes “Ventspils osta” darbība nav saistīta ar lēmumu 

pieņemšanu ārkārtas situācijās.  

 

J.Liepājnieks informē par bēgļu izmitināšanas iespējām Olimpiskā centra viesnīcā 

(pieejamas 154 vietas), par iespējām bēgļiem bez maksas izmantot Olimpiskā centra sporta 

bāzes; par pieejamo rehabilitācijas centru, kurā pakalpojumus sniedz privāts komersants; par 

pieejamām vairākām Ventspils sporta bāzēm lielu telpu nepieciešamības gadījumā.  

 

B.Gintere informē, ka ir lūgts pašvaldības projektu ieviesējus apzināt uzņēmējus, kas ir 

iesaistīti būvdarbu procesos ar mērķi identificēt sankciju ietekmi uz līgumu izpildi, 

termiņiem un potenciālo sadārdzinājumu. No Centrālo finanšu un līgumu aģentūras kā fondu 

īstenošanas sadarbības iestādes tika saņemts skaidrojums, ka šo sankciju risku fiksēšana no 

finansējuma saņēmēja puses varēs kalpot kā argumentācija pamatojumam iepirkuma līgumu 

termiņu pagarinājumiem, projekta ieviešanas termiņa pagarinājumam, kā arī attiecīgiem 

grozījumiem Ministru kabineta noteikumos. Tiek gatavots kopsavilkums. 

 

K.Lemberga jautā, vai ir indikācijas, ka varēs pagarināt projektus arī pēc 2023.gada. 

 



 

B.Gintere atbild, ka pagaidām nē, bet projektam, kuram īstenošanas termiņš ir 2022.gads, 

noteikti varēs pagarināt, kā arī jāsaprot Eiropas Savienības nostāja, jo būtībā visas 

dalībvalstis ietekmē šīs sankcijas un arī projektu īstenošanu. 

 

A.Galindoms informē par jautājuma par darba iespējām Ukraiņu bēgļiem aktualitāti un tiek 

risināts valsts līmenī, t.sk. par uzdevumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai apkopot 

komersantu brīvprātīgi piedāvātās vietas bēgļiem un šīs informācijas nodošanu 

Nodarbinātības valsts aģentūras rīcībā, kas attiecīgi piedāvā darba vietas bēgļiem; par 

Ekonomikas un iepirkumu nodaļas veikto aptauju par sankciju un karadarbības ietekmi - 

aptaujāti tika 12 Ventspils komersanti un lielākā daļa aptaujātiem šobrīd nav zināma ietekme 

no sankcijām vai karadarbības, bet galvenā problēma esot izejvielu cena nenoteiktības dēļ, 

kā arī atsevišķiem komersantiem ir problēmas ar ārvalstu klientu satraukumu par to, vai 

ražotnes spēs ražot tad, ja karadarbība pārnāk līdz Ventspilij.  

 

Ģ.V.Kristovskis lūdz nosaukt aptaujātos komersantus. 

 

A.Galindoms sniedz atbildi- SIA “Bucher Municipal SIA”, SIA "Diana Sveces", 

SIA "Malmar Sheet Metal", SIA "Kurzemes granulas", A/S "HansaMatrix", SIA "ARBO 

Windows", SIA "KALMETA", SIA "VK Tranzīts", SIA “Ultraplast EU”, SIA "FORPET 

BALTIC". 

 

Ģ.V.Kristovskis izsaka lūgumu, apstrādājot un apkopojot šādu informāciju, turpmāk dalīties 

ar šo informāciju arī ar deputātiem, jo tādā gadījumā ir iespējams adekvāti komentēt situāciju 

un iespējams normas robežās rīkoties.  

 

K.Vitenbergs informē, ka Ventspils domes administrācijas struktūrvienības katra darbojas 

savā virzienā, t.sk. Vides uzraudzības nodaļa rūpīgi seko līdzi situācijai un informē par 

izmaiņām; administrācija ir palielinājusi savus krājumus darbības nodrošināšanai darbu 

nepārtrauktībai; par pašvaldības finansēm (80% no naudas līdzekļiem atrodas Valsts kasē) 

un iespējām piešķirt finansējumu dažādiem neparedzamiem gadījumiem, piemēram, 

nepieciešamības gadījumā ir iespējams palielināt sociālās palīdzības budžetu. 

 

O.Rudzītis informē par Civilās aizsardzības sistēma sekmīgu darbu; par sakārtotu bēgļu 

izmitināšanas jautājumu; par Ventspils novada gatavību izmitināt bēgļus - 70 bēgļus var 

izmitināt Stiklu internātskolā un Piltenes internātskolā; par Pašvaldības policija darbības 

nodrošinājumu un gatavību ārkārtas situācijām. 

 

J.Vītoliņš lūdz komentēt par iespējamo sadarbību Pašvaldības policijai ar Brīvostas pārvaldi 

Civilās aizsardzības jomā. 

 

O.Rudzītis atbild, ka līdz 2021.gada janvārim Brīvostas teritoriju uzraudzīja Pašvaldības 

policija, tagad to nodrošina Brīvostas pārvaldes izveidots iekšējais dienests. Pašvaldības 

policija ir izteikusi bažas valsts attiecīgajām institūcijām par šo situāciju, taču nekāda 

pamatota atbilde nav saņemta. 2021.gada 27.maijā Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu 

“Par aicinājumu Ventspils brīvostas pārvaldei nodrošināt saskaņotu rīcību ar Ventspils 

pilsētas pašvaldību civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas jomā”, uz ko tika 

saņemta Brīvostas pārvaldes atbilde par Pašvaldības policijas kompetenci, kam nav 

nepieciešama iepazīšanās ar ostas aizsardzības plānu. 

 

A.Ābele piebilst, ka tiek strādāts pie jaunās Civilās aizsardzības plāna redakcijas, kas ir 

apvienots ar novadu atbilstoši likumam un, lai varētu veidot visaptverošu sistēmu, būtu 



 

nepieciešama informācija par attiecīgajiem pašvaldību dienestiem, kā arī par brīvostu, bet 

par brīvostu šāda informācija nav saņemta.  

 

J.Vītoliņš aicina A.Purmali ziņot par iespējamo drošību ostā, gan arī par komersantiem, kas 

strādā brīvostā, piebilstot, ka Ventspilī galvenā bīstamība visos Civilās aizsardzības plānos 

vienmēr ir bijuši 8 potenciāli bīstami uzņēmumi, kas atrodas Brīvosta teritorijā. 

 

A.Purmalis ziņo par sadarbību ar pašvaldību un Pašvaldības policiju, par instrukcijām no 

valsts drošības iestādēm, situāciju Ventspils brīvostā, par kopdarbību jaunā Civilās 

aizsardzības plāna izstrādē. Ventspils Brīvostas iestājoties apdraudējumam vai 

apdraudējuma riskiem drošības vadību ostā un terminālos pārņem valsts drošības dienests 

un iestājas 3.aizsardzības līmenis. Ventspils brīvosta rīkojas atbilstoši Aizsardzības plānā 

ierakstītajam, bet situācija var mainīties un tāpēc svarīga ir sadarbība ar pašvaldību un 

uzņēmumiem. Informē par finanšu plānu un tā optimizāciju, kā arī veicamajiem darbiem 

ostā, Eiropas Savienības projektu termiņu iespējamo pagarinājumu, sagatavotajiem 

aprēķiniem uz iespējamo kravu samazinājumu saistībā ar sankcijām un ietekmi uz ostas 

ieņēmumiem, iespējamo citu kravu piesaisti. 

 

E.Čeporjus uzdod jautājumu vai negatīvākā scenārija gadījumā tiek plānota darbinieku 

atlaišana. 

 

A.Purmalis sniedz atbildi, ka šim tautsaimniecībā nozīmīgajam sektoram ir jābūt 

darbspējīgam. Lai sagatavotos gadījumam, ja uzņēmumiem radīsies problēmas ar nomas 

maksājumiem un iestātos maksātnespēja, ir lūgts Stividoru asociācijai risināt jautājumus kā 

varētu darboties kompensācijas mehānisms. 

 

E.Čeporjus saistībā ar iedzīvotāju bažām par bīstamajiem uzņēmumiem ostā uzdod 

jautājumu par viegli uzliesmojošiem un sprādzienbīstamajiem objektiem terminālos 

 

A.Purmalis sniedz atbildi, ka iespējams iepazīties ar publiski pieejamiem civilās aizsardzības 

plāniem, kuros ir aprakstīti termināli un bīstamie rajoni, apdraudējuma zonas. Vēl ir pāragri 

plānot iespējamo apdraudējumu samazinājumu, bet visi dienesti ir gatavi rīkoties atbilstoši 

situācijai un aizsardzības plānam, kā arī segmenta izmaiņām. 

 

E.Čeporjus ierosina Ventspils brīvostas pārvaldei sagatavot iedzīvotājiem informāciju par 

drošības normu ievērošanu terminālos. 

 

J.Vītoliņš arī akcentē, ka iedzīvotāju jautājums, apzinoties pilsētas specifiku, ir pamatots un 

saprotams un pašvaldība paļaujas uz dienestu gatavību drošībai ostā visaugstākajā līmenī. 

 

Ģ.V.Kristovskis jautā par situāciju, ka pašvaldībai nav informācija par ostas civilās 

aizsardzības plāniem un vai stājoties amatā A.Purmalis šādus plānus ir saņēmis. 

 

Turpinājumā J.Vītoliņš, O.Rudzītis, A.Ābele sniedz informāciju par situāciju attiecībā uz 

brīvostas aizsardzības plānu- tam ir jābūt savienotam ar pilsētas civilās aizsardzības plānu, 

tiem jādarbojas kā vienam mehānismam, tādēļ tika pieņemts domes lēmums par sadarbību 

civilās aizsardzības jomā, bet tika saņemta atbilde, ka pašvaldībai nav tiesības ar šo plānu 

iepazīties. Izsaka cerību, ka šajos apstākļos sadarbība būs un darba grupā tiks uzaicināta arī 

Ventspils brīvosta. 

 

Ģ.V.Kristovskis izsaka aicinājumu visām pusēm sadarboties šajā jautājumā, lai novērstu 

domstarpības un sniegtu pārliecību. 



 

J.Vītoliņš piekrīt teiktajam, vienlaicīgi vēršot uzmanību, ka situācija tika aktualizēta, jo 

līdzšinējā sadarbība nebija pietiekoša. 

 

G.Blumbergs aicina Ģ.V.Kristovski aktīvi iesaistīties kopdarbībā, strādāt komandā kā 

brīvostas valdes loceklim, lai varētu realizēt projektu Ganību ielā, kurā būtu jaunas ražotnes, 

kas dotu darbu un ieņēmumus. 

 

Ģ.V.Kristovskis teikto uztver kā nepamatotu kritiku un J.Vītoliņš izskaidro šī aicinājuma 

iemeslu- Satiksmes ministra vizītes laikā tika panākta vienošanās par jautājuma atrisināšanu, 

bet pēc tam no Brīvostas pārvaldes tika saņemta atbilde, ka zemes gabalus nevar izņemt no 

valdījuma kamēr nav pieņemts likums, līdz ar to pagaidām nav iespējama projekta 

realizācija. Izsaka cerību, ka arī šis jautājums tiks atrisināts un Ģ.V.Kristovskis iesaistīsies. 

 

A.Ābele informē, ka balstoties uz ierosinājumiem, kas izskanēja Finanšu komitejā, ir 

sagatavots priekšlikums domes sēdes 1.jautājuma lēmuma papildināšanai- atsauce uz 

Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumu, ar 6.punktu par ziedojumu 1 000 EUR apmērā 

Ukraiņu biedrībai “KOBZAR” saskaņā ar viņu lūgumu, 8.punkts saistīts ar iekšējo finanšu 

līdzekļu izlietošanas kārtību, 12.punktā integrēti deputātu D.Kornas, Ģ.V.Kristovska, 

E.Čeporjus, N.Pūpola, B.Jurševica iesniegtie lēmuma projekti par struktūrvienību ziņojumu 

pieņemšanu zināšanai, 13.punkts saistīts ar jauno Civilās aizsardzības plāna izstrādi, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu, institūciju vadītājiem un Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību valžu priekšsēdētājiem 2 nedēļu laikā sniegt 

izpilddirektoram informāciju par to rīcībā esošajiem resursiem, kas izmantojami katastrofas 

pārvaldīšanai, 14.punkts ir par 6.punkta izpildes termiņu – pēc Ukrainas civiliedzīvotāju 

atbalsta likuma spēkā stāšanās. 

 

Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris 

Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, 

Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj: 

Pieņemt domes lēmumu “Par atbalsta pasākumiem Ukrainai” (Lēmums Nr.26). 

 

K.Lemberga aicina arī preses relīzi papildināt ar šiem punktiem. 

 

2.§ 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību gatavību 

ārkārtas apstākļiem, kas saistīti ar karadarbību Ukrainā un pret Krievijas 

Federāciju vērstajām sankcijām 

 

Ņemot vērā, ka darba kārtības 1.jautājumā tika sniegtas izsmeļoša informācija un atbildes 

arī uz darba kārtībā iekļauto 2.jautājumu, Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis 

Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ģirts Valdis Kristovskis, 

Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj atsevišķu lēmumu neveidot, bet integrēt 1.darba 

kārtības jautājumā – lēmumā “Par atbalsta pasākumiem Ukrainai”. 

 

 

3.§ 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības gatavību īstenot Ventspils valstspilsētas 

iedzīvotāju aizsardzību un nodrošināšanu iespējamās ārkārtas situācijās, kas saistīti 

ar karadarbību Ukrainā un pret Krievijas Federāciju vērstajām sankcijām 

 



 

Ņemot vērā, ka darba kārtības 1.jautājumā tika sniegtas izsmeļoša informācija un atbildes 

arī uz darba kārtībā iekļauto 3.jautājumu, Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis 

Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ģirts Valdis Kristovskis, 

Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj atsevišķu lēmumu neveidot, bet integrēt 1.darba 

kārtības jautājumā – lēmumā “Par atbalsta pasākumiem Ukrainai”. 

 

4.§ 

Par Ventspils valstspilsētas gatavību sniegt atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem 

saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krievijas Federāciju vērstajām sankcijām 

 

Ņemot vērā, ka darba kārtības 1.jautājumā tika sniegtas izsmeļoša informācija un atbildes 

arī uz darba kārtībā iekļauto 4.jautājumu, Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis 

Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ģirts Valdis Kristovskis, 

Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj atsevišķu lēmumu neveidot, bet integrēt 1.darba 

kārtības jautājumā – lēmumā “Par atbalsta pasākumiem Ukrainai”. 

 

5.§ 

Par Ventspils valstspilsētas gatavību sniegt atbalstu Ventspils pilsētas uzņēmējiem  

un saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krievijas Federāciju vērstajām 

sankcijām 

Ņemot vērā, ka darba kārtības 1.jautājumā tika sniegtas izsmeļoša informācija un atbildes 

arī uz darba kārtībā iekļauto 5.jautājumu, Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis 

Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ģirts Valdis Kristovskis, 

Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj atsevišķu lēmumu neveidot, bet integrēt 1.darba 

kārtības jautājumā – lēmumā “Par atbalsta pasākumiem Ukrainai”. 

 

6.§ 

Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 

Ziņo: B.Līdaka 

Jautājumu ziņotājam nav. 

 

 

Dome, atklāti balsojot ar 10 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Edgars Čeporjus, Andris 

Grigalis, Aigo Gūtmanis, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, 

Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš, Kārlis Vočtavs); PRET – nav; ATTURAS – nav, nolemj: 

Pieņemt domes lēmumu “Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu” (Lēmums Nr.27). 

 

 

Sēdi slēdz plkst.17:15. 

 

 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs        Jānis Vītoliņš 

(2022.gada 10.martā) 

 

Domes sēžu sekretāre        Sintija Putniņa 

(2022.gada 10.martā)  



 

Domes sēdē pieņemto lēmumu 

saraksts 

(2022.gada 3.martā) 

 

PROTOKOLS NR.5 

 

Nr.p.k. Nr. Izskatāmā jautājuma nosaukums Ziņotājs 

1. Lēmums Nr.26 
Par atbalsta pasākumiem Ukrainai  A.Ābele 

2. 
Protokollēmums 

Nr.2 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestāžu 

un kapitālsabiedrību gatavību ārkārtas 

apstākļiem, kas saistīti ar karadarbību Ukrainā 

un pret Krievijas Federāciju vērstajām 

sankcijām 

 

 

3. 
Protokollēmums 

Nr.3 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības gatavību 

īstenot Ventspils valstspilsētas iedzīvotāju 

aizsardzību un nodrošināšanu iespējamās 

ārkārtas situācijās, kas saistīti ar karadarbību 

Ukrainā un pret Krievijas Federāciju vērstajām 

sankcijām 

 

 

4. 
Protokollēmums 

Nr.4 

Par Ventspils valstspilsētas gatavību sniegt 

atbalstu Ukrainai un tās iedzīvotājiem saistībā ar 

karadarbību Ukrainā un pret Krievijas 

Federāciju vērstajām sankcijām 

 

 

5. 
Protokollēmums 

Nr.5 

Par Ventspils valstspilsētas gatavību sniegt 

atbalstu Ventspils pilsētas uzņēmējiem  un 

saistībā ar karadarbību Ukrainā un pret Krievijas 

Federāciju vērstajām sankcijām 

 

 

6. Lēmums Nr.27 Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu B.Līdaka 


