
 

 
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

 

2021.gada 14.janvārī                                                                                          77 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 

 

Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja 

 

Piedalās                      Guntis Mačtams 

                                     Andris Jaunsleinis        
                 Ilva Cērpa          

                                    Aigars Matisons 

                Artis Fetlers 

                                    Aigars Azis 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Ints Apsītis          

                                    Andris Vārpiņš 

                                   Andis Zariņš 

                                   Gaidis Bože 

                                   Artis Kuģenieks  

                                   Aivars Čaklis 

 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Viola Jansone, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītāja vietniece 

                                

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumu. 

 

1. Par saistošo noteikumu “Ventspils novada pašvaldības 2021.gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

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

A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, A.Kuģenieks, 

A.Čaklis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 
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Apstiprināt šādu 2021.gada 14.janvāra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par saistošo noteikumu “Ventspils novada pašvaldības 2021.gada konsolidētais budžets” 

apstiprināšanu. 

2. Par grozījumiem darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 

 

 

1.§ 
PAR SAISTOŠO NOTEIKUMU „VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

2021.GADA KONSOLIDĒTAIS  BUDŽETS” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par budžeta projektu. 

Deputāti diskutē par budžeta pozīcijām. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  budžeta projektu. 

Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 2.punktu, 21.panta pirmās daļas 

2.punktu un 46.panta, likumu „Par pašvaldību budžetiem” 16.un 17.pantu, kā arī ņemot vērā Ventspils 

novada domes Finanšu komitejas 2021.gada 7.janvāra lēmumu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis 

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

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

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

1. Apstiprināt saistošos noteikumus ”Ventspils novada pašvaldības 2021. gada konsolidētais budžets”, 

saskaņā ar pielikumu (Pielikumā uz 17 lapām). 

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

un tiem jābūt brīvi pieejamiem Ventspils novada pašvaldības administrācijas ēkā un pilsētas/pagastu 

pārvaldes telpās un publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot 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 rakstveidā un 

elektroniskā veidā (ierakstītā sūtījumā  un elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

5. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanim) nākamajā dienā pēc 1.punktā minēto 

saistošo noteikumu apstiprināšanas un parakstīšanas, publicēt tos pašvaldības mājas lapā internetā. 

 

2.§ 
PAR GROZĪJUMIEM DARBA SAMAKSAS UN SOCIĀLO GARANTIJU NOLIKUMĀ    

   (ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks 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 un 27.punktu, Darba likuma 

61.pantu, Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 3.pielikumu, 24.11.2015. 

MK noteikumu Nr. 656 Noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika 

ietvaros un minimālās stundas tarifa likmes aprēķināšanu 2.punktu, ņemot vērā Ventspils novada 

pašvaldības domes Finanšu komitejas 2021.gada 7.janvāra sēdes lēmumu Par Ventspils novada 
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pašvaldības 2021. gada  konsolidētā budžeta projekta akceptēšanu (protokols Nr.1, 16.§), 

saskaņā ar Ventspils novada domes 12.09.2013. Saistošo noteikumu Nr.19 Ventspils novada pašvaldības 

nolikums 123.punktu, atklāti balsojot: PAR –15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, A.Jaunsleinis, 

I.Cērpa, A.Fetlers, A.Matisons, A.Azis, M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, A.Vārpiņš, A.Zariņš, G.Bože, 

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

1. Veikt grozījumus 2013.gada 31.janvāra Nolikumā Nr. 1 Ventspils novada pašvaldības darba 

samaksas un sociālo garantiju nolikums (protokols Nr. 74, 36.§) saskaņā ar 1. pielikumu. 

2. Pārejas noteikumi attiecas uz laika periodu, sākot ar 2021.gada 01.janvāri. 

3. Apstiprināt 2013.gada 31.janvāra nolikuma Nr. 1 Ventspils novada pašvaldības darba samaksas 

un sociālo garantiju nolikums 1. pielikumu “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu 

saraksts” (2.pielikums).  

4. “Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts” ir spēkā no 2021.gada 01.janvāra. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2019.gada 24.aprīļa sēdē apstiprināto 

1. pielikumu „Ventspils novada pašvaldības amatu un amatalgu saraksts”  (protokols Nr. 42, 7.§) 

ar grozījumiem, kas veikti ar Ventspils novada domes 31.10.2019. sēdes lēmumu (protokols 

Nr. 52, 1.§) un 30.01.2020. sēdes lēmumu (protokols Nr. 58, 27.§).  

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) veikt attiecīgās izmaiņas šā lēmuma 1.punktā minētajā Nolikumā, 

secīgi iekļaujot grozījumus. 

7. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada pašvaldības domes 

sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu un pielikuma kopijas pašvaldības 

izpilddirektoram (J.Krilovskis), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis) 

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks      _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 


