
 

  

 
 

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 

2021.gada 22.jūlijā                                                                                   3 
                                                                                                                                               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    

                Ilva Cērpa 

                Aigars Matisons 

                                    Ilze Judzika 

                                    Agris Bileskalns 

                                    Gaidis Bože 

                                    Andis Zariņš  

                                    Andris Vārpiņš 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis 

                

Attaisnojošu iemeslu dēļ nav ieradušies deputāti Dace Vašuka un Gatis Gāga. 

 

Administrācija:    Dainis Veidemanis, sabiedrisko attiecību speciālists 

 

A.Mucenieks iepazīstina ar domes sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

1. Par pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā. 

2. Par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas attīstības programmas 

2021.-2027.gadam izstrādes konsultatīvās padomes sastāvu. 

3. Par dalību biedrībā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes normatīvajos aktos. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 26.jūlija nolikumā Nr.2 “Ventspils 

novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums”. 

6. Par Piltenes pamatskolas nolikuma grozījumu. 

7. Par nolikuma apstiprināšanu. 

8. Par memorandu sociālā darba attīstībai pašvaldībās. 

 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par visu sēdes darba kārtību. 
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Atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – 

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

 

Apstiprināt šādu 2021.gada 22.jūlija domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par pārstāvju izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā. 

2. Par Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 

2030.gadam un Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas kopīgas attīstības programmas 

2021.-2027.gadam izstrādes konsultatīvās padomes sastāvu. 

3. Par dalību biedrībā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”. 

4. Par grozījumiem Ventspils novada domes normatīvajos aktos. 

5. Par grozījumiem Ventspils novada domes 2018.gada 26.jūlija nolikumā Nr.2 “Ventspils 

novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums”. 

6. Par Piltenes pamatskolas nolikuma grozījumu. 

7. Par nolikuma apstiprināšanu. 

8. Par memorandu sociālā darba attīstībai pašvaldībās. 

 

1.§ 
PAR PĀRSTĀVJU IZVIRZĪŠANU KURZEMES PLĀNOŠANAS  

REĢIONA ATTĪSTĪBAS PADOMES SASTĀVĀ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Lai pārstāvētu Ventspils novada pašvaldības intereses, kā arī nolūkā nodrošināt un veicināt līdzsvarotu 

un ilgtspējīgu Kurzemes reģiona attīstību, ņemot vērā Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas 

2021.gada 5.jūlija vēstuli Nr.2-5.5/86/21, kā arī saskaņā ar Reģiona attīstības likuma 17.panta pirmo 

daļu, likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punktu un pamatojoties uz likuma „Par 

interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4. panta pirmās daļas 14. punktu,  8.1 panta 

piektās daļas 1. punktā noteikto, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izvirzīt par patstāvīgo locekli – Ventspils novada domes priekšsēdētāju Aivaru Mucenieku 

dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 

2. Izvirzīt par aizvietotāju – Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Zariņu dalībai 

Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 

3. Atļaut Aivaram Muceniekam savienot savu amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības 

padomes locekļa amatu. 

4. Atļaut Andim Zariņam savienot savu amatu ar Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomes 

locekļa amatu. 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2017.gada 27.jūlija lēmumu „Par pārstāvju 

izvirzīšanu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sastāvā” (protokols Nr.3, 5.§). 

6. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) nosūtīt šā lēmuma izrakstu ierakstītā sūtījumā Kurzemes 

plānošanas reģiona administrācijai, adrese: Valguma iela 4a, Rīga, LV-1048, un/vai elektroniski 

uz e-pasta adresi: pasts@kurzemesregions.lv un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada 

mailto:pasts@kurzemesregions.lv
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domes priekšsēdētājam Aivaram Muceniekam un  Ventspils novada domes 

priekšsēdētāja vietniekam Andim Zariņam.   

 

2.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA UN VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS KOPĪGAS ILGTSPĒJĪGAS 

ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS LĪDZ 2030.GADAM UN VENTSPILS NOVADA UN VENTSPILS 

VALSTSPILSĒTAS KOPĪGĀS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM IZSTRĀDES 

KONSULTATĪVĀS PADOMES SASTĀVU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 25.punkts nosaka: 

Lai nodrošinātu administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu, pēc 2021. gada 1. jūlija 

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība ar Augšdaugavas novada pašvaldību, Jelgavas valstspilsētas 

pašvaldība ar Jelgavas novada pašvaldību, Liepājas valstspilsētas pašvaldība ar Dienvidkurzemes 

novada pašvaldību, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība ar Rēzeknes novada pašvaldību un Ventspils 

valstspilsētas pašvaldība ar Ventspils novada pašvaldību sadarbojas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un 

attīstības programmas izstrādē un izveido kopīgas sadarbības institūcijas šādās jomās: civilā 

aizsardzība, izglītība un atkritumu apsaimniekošana. 

Grozījumu Teritorijas attīstības plānošanas likuma 4.punkts nosaka: 

“(4) (…) Ventspils valstspilsētas pašvaldība un Ventspils novads veido kopīgu sadarbības institūciju, 

lai šajā likumā noteiktajā kārtībā nodrošinātu kopēju integrētu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un 

attīstības programmu izstrādi visai teritorijā”. 

Ņemot vērā augstāk minēto, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, 

A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Darbam sadarbības iestādē, Konsultatīvajā padomē, Ventspils novada un Ventspils valstspilsētas 

kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un kopīgas attīstības programmas 2021.-

2027.gadam sagatavošanai apstiprināt novada politiskās varas pārstāvjus sekojošā sastāvā: 

1.1. Ventspils novada domes priekšsēdētājs Aivars Mucenieks, 

1.2. Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Guntis Mačtams, 

1.3. Ventspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andis Zariņš, 

1.4. Ventspils novada pašvaldības izpilddirektors Juris Krilovskis. 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils pilsētas domei. 

 

3.§ 
PAR DALĪBU BIEDRĪBĀ „ZIEMEĻKURZEMES BIZNESA ASOCIĀCIJA“ 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Lai pašvaldība varētu sasniegt Ventspils novada Attīstības programmā izvirzītos mērķus un īstenot 

Investīciju plānā iekļautās prioritātes, nepieciešams papildus piesaistīt finansējumu, piedaloties 

projektu konkursos 2021.-2027.gada plānošanas periodā, t.sk. Eiropas lauksaimniecības fonda lauku 

attīstībai (ELFLA) un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) projektu konkursos. 
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Ventspils novada pašvaldības teritorijas attīstībai nepieciešams juridiski noformēt pašvaldības 

dalību biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija“ un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Apstiprināt Ventspils novada pašvaldības dalību biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”, 

reģ.nr.40008049528.  

 

2. Par Ventspils novada pašvaldības pārstāvi biedrībā „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” deleģēt 

domes priekšsēdētāja vietnieku Andi Zariņu. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2015.gada 29.oktobra lēmumu “Par dalību 

biedrībā “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (protokols Nr.61, 15.§). 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu biedrībai „Ziemeļkurzemes biznesa asociācija (adrese: 

Pils iela-14, Dundaga, Dundagas novads, LV-3270) un domes priekšsēdētāja vietniekam 

A.Zariņam. 

 

4.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES NORMATĪVAJOS AKTOS 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Lai nodrošinātu operatīvāku Ventspils novada domes Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un 

mantas atsavināšanas komisijas un Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas darbu, 

ka ir nepieciešams veikt grozījumus Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra nolikumā Nr.16 

“Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas nolikums” un Ventspils 

novada domes 2015.gada 29.janvāra nolikumā Nr.2 “Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas 

komisijas nolikums”,  un pamatojoties uz  likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils novada dome n o l e m j: 

1. Izdarīt Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra nolikumā Nr.16 „Pašvaldības 

dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt nolikuma 9.punktu sekojošā redakcijā: 

„9. Komisiju sešu locekļu sastāvā uz Domes pilnvaru laiku ieceļ Dome. Komisija tās 

apstiprinātajā sastāvā darbojas līdz dienai, kad stājas spēkā jaunā Domes sasaukuma 

lēmums par komisijas sastāvu.”; 

1.2. Izteikt nolikuma 10.punktu sekojošā redakcijā: 

„10.Komisijas priekšsēdētāju ievēl Komisija no savu locekļu vidus. Komisijas 

priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda Komisijas priekšsēdētāja 

vietnieks, kuru Komisija ievēl no savu locekļu vidus.”. 
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2. Izdarīt grozījumus Ventspils novada domes 2015.gada 29.janvāra nolikuma Nr.2 

“Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums”  9.punktā, izsakot to 

sekojošā redakcijā: 

“9. Komisijas darbu organizē un vada Komisijas priekšsēdētājs, kuru amatā ievēl Komisija no 

Komisijas locekļu vidus, bet viņa prombūtnes laikā - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, ko 

ievēl no Komisija no Komisijas locekļu vidus.” 

3. Lēmums stājās spēkā tā pieņemšanas brīdī. 

4. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot Ventspils novada domes 2015.gada 29.decembra 

nolikumā Nr.16 „Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisijas 

nolikums”  un Ventspils novada domes 2015.gada 29.janvāra nolikuma Nr.2 “Darījumu ar 

lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikums”   konsolidētu redakciju. 

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

protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu ar noteikumu un nolikumu konsolidētu 

redakciju Juridiskai nodaļai un  Nekustamo īpašumu nodaļai. 

 

5.§ 
PAR GROZĪJUMIEM VENTSPILS NOVADA DOMES 2018.GADA 26.JŪLIJA NOLIKUMĀ NR.2  

“VENTSPILS NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS KOMISIJAS NOLIKUMS” 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Ar Ventspils novada domes 2018.gada 26.jūlija lēmumu „Par Ventspils novada Civilās aizsardzības 

komisijas nolikuma apstiprināšanu” (protokolsNr.28, 4.§) ir apstiprināts Civilās aizsardzības komisijas 

nolikums, kurā ir ietverts arī komisijas personālsastāvs. 

Lai nodrošinātu Ventspils novada Civilās aizsardzības komisijas turpmāku nepārtrauktu darbību un 

lielāku Ventspils novada lomu civilajā aizsardzībā, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un 

katastrofas pārvaldīšanas likuma 11.panta pirmās daļas 2.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, 

A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Veikt sekojošus grozījumus Ventspils novada domes 2018.gada 26.jūlija nolikumā Nr.2 „Ventspils 

novada Civilās aizsardzības komisijas nolikums”: 

 

1.1. papildināt  1.punktu ar 1.14.apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

 

“1.14.komisijas loceklis – Andris Vārpiņš (Ventspils novada pašvaldība)”; 

 

1.2. veikt grozījumus 1.punkta 1.12.apakšpunktā, izsakot to jaunā redakcijā: 

 

“1.12.komisijas loceklis – Kristaps Kerve (A/S  “Latvenergo”)”. 

 

2. Veikt  grozījumus Ventspils novada domes 2018.gada 26.jūlija nolikuma Nr.2 „Ventspils novada 

Civilās aizsardzības komisijas nolikums” 13.punktā, atbilstoši šā lēmuma 1.punktam, grozot 

amatpersonu ziņu saņemšanas kanālus: 
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“Pašvaldības pārstāvis Andris Vārpiņš, mob.tālruņa nr.26359502 epasts 

andris.varpins@ventspilsnd.lv”; 

 

A/S “Latvenergo” pārstāvis Kristaps Kerve,  mob.tālruņa nr.26529992, e-pasts 

kristaps.kerve@sadalestikls.lv”. 

3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdī. 

 

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

parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētājam Aivaram 

Muceniekam, pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim, Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis, M.Ikše), Personāla nodaļai (I.Stradiņa), Civilaizsardzības organizatoram 

V.Akmentiņam komisijas locekļa informēšanai. 

 

6.§ 
PAR PILTENES PAMATSKOLAS NOLIKUMA GROZĪJUMU 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Ventspils novada dome 2021.gada 17.jūnijā ir apstiprinājusi nolikumu Nr.7 (protokols Nr.86, 2.§) 

“Piltenes pamatskolas  nolikums”.  Ventspils novada pašvaldība saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts 

dienesta Licencēšanas un reģistru departamenta 2021.gada 07.jūlija vēstuli Nr.2-12 e/139 “Par 

izglītības iestādes svītrošanu no Izglītības iestāžu reģistra un reģistrēšanu izglītības iestāžu reģistrā,” 

kurā noteikts, ka Piltenes pamatskola tiek reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā kā vispārizglītojoša 

pamatskola ar reģistrācijas Nr.4112903458, kas atbilst izglītības iestāžu darbību Latvijas Republikā 

regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

 Ņemot vērā iepriekš  minēto un pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu un likuma “Par 

pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 27.punku un 41.panta pirmās daļas otro punktu, atklāti balsojot: 

PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, 

A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, 

Ventspils novada dome n o l e m j: 

 

1. Veikt grozījumus Ventspils novada domes 2021.gada 17.jūnija nolikuma Nr.7  “Piltenes 

pamatskolas nolikums” 1.punktā, izsakot to šādā redakcijā: 

    “1. Piltenes pamatskola ( turpmāk-skola) ar reģistrācijas Nr. 4112903458 ir Ventspils novada 

       domes ( turpmāk-dibinātāja) dibināta vispārējās izglītības iestāde.”  

 

2. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa)  veikt attiecīgās izmaiņas Ventspils novada domes 2021.gada 

17.jūnija nolikumā Nr.7 “Piltenes pamatskolas nolikums” un sagatavot nolikumu konsolidētā 

redakcijā. 

3. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju darba dienu laikā 

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt tā izrakstu un nolikumu Piltenes 

pamatskolas direktorei (E.Dzirniece) un Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča). 

7.§ 
PAR NOLIKUMA APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 
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G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

Ievērojot to, ka pašvaldība pēc savas iniciatīvas savas kompetences jautājumos var izdot iekšējos 

normatīvos aktus un ņemot vērā to, ka ir nepieciešams atbalstīt Ventspils novada administratīvajā 

teritorijā nozīmīgu kultūras projektu īstenošanu, kā arī šim mērķim pašvaldības budžetā ir paredzēti 

līdzekļi 2021.gadā, tad ir izstrādāts konkursa nolikums „Ventspils novada pašvaldības 2021.gada 

Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums“. 

 Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 27.panta pirmās 

daļas 27.punktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, 

I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis), 

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

1. Apstiprināt nolikumu „Ventspils novada pašvaldības 2021.gada Kultūras projektu finansēšanas 

konkursa nolikums“ (pielikums uz 17 (septiņpadsmit) lapām). 

2. Pilnvarot Kultūras nodaļas vadītāju Z.Pamši nodrošināt šā lēmuma 1.punktā konkursa 

organizēšanu, parakstīt finansēšanas līgumus ar konkursā atbalstītā projekta pieteicēju. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņai) sagatavot lēmuma 1.punktā minēto Nolikumu parakstīšanai. 

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

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada domes priekšsēdētāja 1.vietniekam 

G.Mačtamam un Kultūras nodaļai, D.Veidemanim. 

6. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) publicēt informāciju par Nolikumu un 

iespēju pieteikties pašvaldības finansiālam atbalstam, 3 darba dienu laikā no lēmuma spēkā 

stāšanas brīža, novada pašvaldības mājas lapā www.ventspilsnovads.lv. 

 

8.§ 

PAR MEMORANDU SOCIĀLĀ DARBA ATTĪSTĪBAI PAŠVALDĪBĀS 

(ziņo: G.Mačtams) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu domes priekšsēdētāja 1.vietniekam G.Mačtamam. 

G.Mačtams informē par  lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par  lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 2021.gada 16.jūnijā saņemts biedrības „Latvijas Pašvaldību sociālo 

dienestu vadītāju apvienība” (reģistrācijas Nr.40008217401; juridiskā adrese: Bērzaines iela 16/18, 

Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) valdes priekšsēdētājas Inas Behmanes un biedrības „Latvijas sociālo 

darbinieku biedrība” (reģistrācijas Nr.40008105558; juridiskā adrese: Dzintaru iela 26-18, Ventspils, 

LV-3602) valdes priekšsēdētājas Unas Lapskalnas parakstīts Memorands par sociālā darba attīstību 

pašvaldībās (turpmāk arī – Memorands), kas iesniegts, izsakot Ventspils novada domei, kura savu 

darbību uzsākusi 2021.gada 1.jūlijā, sadarbības uzaicinājumu ar abām minētajām nevalstiskajām 

organizācijām personu sociālās aizsardzības jautājumos un iedzīvotāju labklājības izaugsmi veicinošo 

pasākumu īstenošanā.  

       No Memoranduma redzams, ka ar tā parakstīšanu tiek apliecināta pilsoņu vēlētas pārstāvniecības 

(domes) izpratne par sociālā darba un sociālo pakalpojumu nozīmīgumu, kā arī apņemšanās visā savu 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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pilnvaru laikā: veltīt sociālajam darbam pienācīgus administratīvos, finanšu un cilvēkresursus; sekmēt 

sociālo darbinieku profesionālo prasmju pilnveidi un zināšanu apguvi; pienācīgu vērību pievērst 

mūsdienīgām prasībām atbilstošas darba vides izveidei, kas apmierina gan sociālā dienesta 

speciālistus, gan klientu vajadzības; nodrošināt savlaicīgu, pilnvērtīgu un sistemātisku pašvaldības 

vadības un visu pārējo līmeņu institūciju iesaisti sociālā dienesta darba atbalstīšanai, tostarp veselības 

aprūpes, izglītības, nodarbinātības un sabiedriskās kārtības jomās. Izvērtējot Memoranda saturā 

izklāstīto, secināms, ka šajā dokumentā deklarētais atbilst pašvaldības darbību regulējošos tiesību 

aktos paredzētajiem uzdevumiem, kādi veicami tās kompetencē ietilpstošo autonomo funkciju izpildei. 

Tāpat konstatējams, ka sagatavotā Memoranda pamatmērķis, kas izriet no iepriekš norādīto biedrību 

statūtos noteiktās publiskā darbības, primāri ir vērsts uz sabiedrības pārstāvju efektīvu, atklātu un 

aktīvu līdziesaistīšanos vietējā pārvaldē, kura sasniegšana atzīstama par vienu no būtiskākajiem 

demokrātiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības priekšnoteikumiem, un iespēju robežās atbalstāma 

tiesiski pieļaujamā veidā izmantojot normatīvajos aktos paredzētos līdzekļus.  

       Ņemot vērā minēto un ievērojot Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta 

komitejas 2021.gada 6.jūlija lēmumā (sēdes protokols Nr.1, 3§) ietverto atzinumu, kā arī pamatojoties 

uz likuma „Par pašvaldībām” 3.pantu, 6.panta 1.punktu, 15.panta pirmās daļas 4., 6., 7. un 12.punktu, 

21.panta pirmās daļas 23. un 27.punktu, 41.panta pirmās daļas 4.punktu un otro daļu, Valsts pārvaldes 

iekārtas likuma 48.panta ceturto daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11. un 

12.pantu, Ventspils novada domes 2013.gada 12.septembra  saistošo noteikumu Nr.19 „Ventspils 

novada pašvaldības nolikums” 20.punkta 20.15.apakšpunktu, atklāti balsojot: PAR – 13 balsis 

(A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, G.Bože, A.Zariņš, 

A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, E.Kuģeniece, I.Apsītis), PRET  – nav, ATTURAS – nav, Ventspils 

novada dome n o l e m j: 

 

1. Piekrist parakstīt biedrības „Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienība” (reģistrācijas 

Nr.40008217401) un biedrības „Latvijas sociālo darbinieku biedrība” (reģistrācijas 

Nr.40008105558) sagatavoto trīspusējo Memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībās 

(pielikumā uz 3 lapām). 

2. Noteikt, ka šā lēmuma 1.punktā norādītā memoranda:  

2.1. parakstīšanu Ventspils novada pašvaldības vārdā veic domes priekšsēdētājs (A.Mucenieks); 

2.2. mērķuzdevumu izpildes nodrošināšanai atbildīgā amatpersona – pašvaldības izpilddirektors 

(J.Krilovskis). 

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

parakstīšanas tā izrakstu:  

3.1. un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu „Memorands par sociālā darba attīstību 

pašvaldībās” nosūtīt uz e-pastu: memorands@celamieskopa.lv; 

3.2. nodot pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis) un iestādes „Ventspils novada Sociālais 

dienests” vadītājai (I.Rudbaha). 

4. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt šī lēmumaa izpildes ietvaros 

parakstītā dokumenta publisku pieejamību Ventspils novada pašvaldības oficiālā tīmekļvietnē un 

publicēšanu kārtējā informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”.  

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

Sēdi slēdz plkst. 11.00 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks  _________________ 

 

                                                                                     

Sēdi protokolēja                                                         E.Ozoliņa     _________________ 

 

                                                                                

                                                       

mailto:memorands@celamieskopa.lv

