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Ar *** apzīmēts teksts un lēmums nav pieejams publiskai apskatei, jo satur informāciju par fizisko 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 

 

 
 

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 

 

2019.gada 17.janvārī                                                                                   37 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs    

                                        

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja  

 

Piedalās                      Andris Jaunsleinis 

     Guntis Mačtams         

                 Ilva Cērpa 

                Aigars Azis 

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis 

                                    Aivars Čaklis 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Andris Vārpiņš 

                          Artis Kuģenieks 

 

Administrācija:    Inārs Bērtulsons, izpilddirektora vietnmieks 

                               Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

     

 

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

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā. 

 

Uzaicinātais -pašvaldības izpilddirektora amata kandidāts Juris Krilovskis 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par sēdes darba kārtību. 

 

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

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

– nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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Apstiprināt šādu 2019.gada 17.janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā. 

2. Par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā. 

 

1.§  

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IZPILDDIREKTORA IECELŠANU AMATĀ 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks izvirza pašvaldības izpilddirektora amatam Juri Krilovski. 

A.Mucenieks jautā, vai deputātiem ir jautājumi pašvalības izpilddirektora amata kandidātam Jurim 

Krilovskim. 

Deputāti izsaka savus viedokļus par izpilddirektora amata kandidātu. 

A.Kuģenieks norāda, ka nepiedalīsies balsošanā, jo viņam, nav pieņemama šāda kārtība. 

Citu jautājumu, priekšlikumu un iebildumu deputātiem nav. 

 

A.Mucenieks ierosina izveidot un apstiprināt sekojošu balsu skaitīšanas komisiju -Ilva Cērpa, Dace 

Vašuka un Aivars Čaklis. Kā komisijas priekšsēdētāju noteikt Ilvu Cērpu. 

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

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

ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā A.Čaklim, Ventspils novada dome n o l e m j: 

Apstiprināt balsu skaitīšanas komisiju šādā sastāvā: 

1.  Ilva Cērpa- komisijas priekšsēdētāja; 

2. Aivars Čaklis- komisijas loceklis; 

3. Dace Vašuka- komisijas locekle. 

 

Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja I.Cērpa izdala vēlēšanu zīmes. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

Likuma Par pašvaldībām 68.panta pirmā daļa nosaka, ka izpilddirektoru dome ieceļ pēc domes 

priekšsēdētāja priekšlikuma. Ventspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ierosina Ventspils 

novada pašvaldības izpilddirektora amatā iecelt pašvaldības administrācijas Iepirkumu nodaļas vadītāju 

Juri Krilovski. 

Juris Krilovskis kā kandidatūra pašvaldības izpilddirektora amatam izraudzīts viņa pieredzes dēļ 

pašvaldības darbā un pateicoties mērķtiecīgajam redzējumam novada attīstības iecerēm. 

Darbu Ventspils novada pašvaldības administrācijā Juris Krilovskis uzsāka kā iepirkumu speciālists 

2010.gada 1.decembrī, savukārt kopš 2012.gada viņš strādā Iepirkumu nodaļas vadītāja amatā. 

Likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 11.punkts paredz, ka tikai pašvaldības dome var iecelt 

amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru.  

Likuma Par pašvaldībām 40.panta ceturtajā daļā noteikts, ka par pašvaldības [..] izpilddirektora [..] 

amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu zīmēm. 

  Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 11.punktu, 40.panta ceturto daļu, 

68.panta pirmo daļu, Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra Saistošo noteikumu Nr.19 

Ventspils novada pašvaldības nolikums 26.punktu, atklāti balsojot: PAR –14 (A.Mucenieks, 

A.Jaunsleinis, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Fetlers, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, 

A.Čaklis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože), (balsu skaitīšanas protokols Nr.1) PRET  – nav, ATTURAS 

– nav, nepiedaloties balsošanā deputātam A.Kuģeniekam, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Iecelt Juri Krilovski (personas kods ***) Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora amatā ar 

2019.gada 17.janvāri. 
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2. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (L.Zernevica) triju 

darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma 

izrakstu Jurim Krilovskim, Ventspils novada pašvaldības administrācijas Personāla nodaļai, Finanšu 

nodaļai ar centralizēto grāmatvedību, Juridiskajai nodaļai, pašvaldības izpilddirektora vietniekam  

I.Bērtulsonam. 

 

2.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES LĒMUMĀ 

 (ziņo: A.Mucenieks) 

A.Mucenieks  informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada domes 2018.gada 20.jūlija sēdes lēmuma „Par pakalpojumu tarifiem” (protokols 

Nr.27, 1.§) precizēšanas nolūkā un, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

14.punkta d) apakšpunktu, 15.panta pirmās daļas 1.punktu, Finanšu komitejas 09.01.2019.sēdes 

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

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

– nav, ATTURAS – 1  balss (D.Vašuka), Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Veikt grozījumus Ventspils novada domes 2018.gada 20.jūlija sēdes lēmuma „Par pakalpojumu 

tarifiem” (protokols Nr.27, 1.§) 1.3.9.apakšpunktā “Ventavas ciems**” kolonnā „Piemērojamais 

tarifs, euro/Mwh”, aizstājot skaitli „59,490” ar skaitli „42,95”. 

2. Uzdot SIA „VNK serviss” veikt pārrēķinu par sniegtajiem siltumapgādes pakalpojumiem fiziskām 

un juridiskām personām ar 2018.gada 1.oktobri, piemērojot šā lēmuma 1.punktā minēto tarifu. 

3. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) ievietot informāciju par jauno komunālo 

pakalpojumu tarifu novada interneta mājas lapā, un publicēt laikraksta „Ventspils novadnieks” 

2019. gada februāra numurā. 

4. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

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), 

pašvaldības izpilddirektora vietniekam I.Bērtulsonam, Komunālai nodaļai, sabiedrisko attiecību 

speciālistam D.Veidemanim, Vārves pagasta pārvaldei, nosūtīt ierakstītā sūtījumā SIA „VNK 

serviss”. 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _______________          

                            

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa  _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


