
Ar *** apzīmētais teksts un lēmums nav publiski pieejams, jo satur ierobežotas pieejamības informāciju par fizisko 

personu, kas aizsargāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr.2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā 

datu aizsardzības regula). 
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ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2021.gada 11.novembrī                                                                                    11 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 11.00 

Sēdi atklāj plkst. 11.00 

 

Ventspils novada domes sēde notiek attālināti - videokonferences režīmā. 

 

Sēdi vada -   Aivars Mucenieks, novada domes priekšsēdētājs 

                                          

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja 

 

Piedalās                      Guntis Mačtams    

                Ilva Cērpa 

                Aigars Matisons 

                                    Ilze Judzika 

                                    Agris Bileskalns 

                                    Andis Zariņš  

                                    Gaidis Bože    

                                    Andris Vārpiņš 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                    Dace Vašuka 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis 

                                    Gatis Gāga 

 

Administrācija:   Juris Krilovsks, pašvaldības izpilddirektors  

                              Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja 

                              Jolanta Ziemele, Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore 

 

Uzaicinātie: Sociālā dienesta vadītāja amata kandidāte Anda Vītola 

                    Kristaps Kovaļevskis, attīstības plāna izstrādātāja pārstāvis 

                                                           

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

 

1. Par Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā. 

2. Par Ventspils novada sportista apbalvošanu.  
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3. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības 

plānošanas dokumentu 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Sēdes vadītājs aicina 

deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

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

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

G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

Apstiprināt šādu 2021.gada 11.novembra domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāja iecelšanu amatā. 

2. Par Ventspils novada sportista apbalvošanu.  

3. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgo attīstības 

plānošanas dokumentu 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai. Sēdes vadītājs aicina 

deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

 

1.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA SOCIĀLĀ DIENESTA VADĪTĀJA IECELŠANU AMATĀ 

(ziņo: G.Mačtams, debates:D.Vašuka, A.Vītola, M.Dadzis, A.Mucenieks, A.Zariņš) 
 

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

G.Mačtams informē par  noteikumu projektu. 

Debates. 

D.Vašuka norāda, ka sniegtā informācija izklausās labi, bija 29 punkti no 30. Jautā, vai punkti pārējiem 

kandidātiem būtiski atšķīrās. 

G.Mačtams norāda, ka būtiski, 2. vietai 25 punkti un 3.vietai 21 punkts. 

A.Mucenieks dod vārdu Andai Vītolai. 

A.Vītola norāda, ka ar novadu saista gan privātā joma, gan profesionālā.  Vadījusi jomu 18 gadus. Pēc 

iepriekšējās reformas uzaicināja veidot aģentūru. Strādāja līdz šai reformai. 

M.Dadzis norāda, ka piesaistīja jautājums par finansējuma piesaisti. Jautā, vai visi projekti ir pabeigti. 

A.Vītola norāda, ka pašvaldību finansējuma avots nav pietiekams, tādēļ 2013.gadā ar sociālajiem 

darbiniekiem izveidoja NVO, lai atbalstītu pašvaldību. Sāka ar nelieliem projektiem, laikam ejot, tie 

palika finansiāli iespaidīgāki. Pēdējos četrus gadus biedrība sniedz sociālos pakalpojumus. Pēdējais 

projekts ir realizācijā, to pārņēma Kuldīga. Tas ir deinstitucionalizācijas projekts. 

A.Mucenieks norāda, ka ieviešams arī mums. 

D.Vašuka norāda jautā, vai iepazinusies ar situāciju novadā, kā vērtē esošo situāciju, vai sociālie 

pakalpojumu klāsts ir pietiekams. 

A.Vītola norāda, ka pašvaldības mājas lapā iepazinusies ar informāciju. Sociālo pakalpojumu grozs labs. 

Vēlas saprast, kāds ir darbinieku potenciāls un resurss. Viņus stiprās puses. Jādomā, ko vēl varētu 

ieviest. Jādomā par pakalpojumu ieviešanu bērniem ar īpašām vajadzībām. 

A.Zariņš ierosina atbalstīt. 

 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

 

Ventspils novada pašvaldība 2021.gada 07.oktobrī izsludināja konkursu uz Ventspils novada Sociālā 

dienesta vadītāja amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2021.gada 26.oktobrim. Noteiktajā 

termiņā tika saņemti četru pretendentu pieteikumi. Konkursa dalībnieku vērtēšana notika divās kārtās: 

iesniegto dokumentu izvērtēšana un darba intervijas ar amata pretendentiem. Darba intervijām tika 

izvirzīti un tiešsaistē uzklausīti trīs Sociālā dienesta vadītāja amata kandidāti. 

     Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas, amata konkursa Pretendentu atlases komisija par Ventspils 

novada Sociālā dienesta vadītāja amata konkursa uzvarētāju ar 29 punktiem (max – 30 punkti) atzina 

Andu Vītolu. A.Vītola kā piemērota kandidatūra amatam izraudzīta viņas ievērojamās pieredzes dēļ 
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sociālajā jomā: nepilnus 14 gadus viņa ir strādājusi par Skrundas novada pašvaldības aģentūras 

“Sociālais dienests” direktori. Papildus viņa  darbojas nevalstisko organizāciju sektorā, rakstot projektu 

pieteikumus un īstenojot daudzveidīgu projektu vadību. Viņa ir Latvijas pašvaldību Sociālo dienestu 

vadītāju apvienības biedre, darbojas veselības un sociālo jautājumu komitejā, piedalās normatīvo aktu 

izstrādāšanas un saskaņošanas procesos. Anda Vītola ir saņēmusi pateicību par sadarbību no Ārlietu 

ministrijas, Skrundas novada 2015.gada Atzinību par ieguldīto darbu, kā arī nominēta Labklājības 

ministrijas  balvai Gada labākais sociālā dienesta vadītājs 2019. 

     Amata konkursa Pretendentu atlases komisija 2021.gada 05.novembra sēdē pieņēma lēmumu par 

amata konkursa pretendentes Andas Vītolas izvirzīšanu apstiprināšanai Ventspils novada Sociālā 

dienesta vadītāja amatam.  

     Likums Par pašvaldībām nosaka, ka novada pašvaldības dome ieceļ amatā un atbrīvo no amata 

pašvaldības iestāžu vadītājus.  

     Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 9.punktu, 

Ventspils novada domes 2014.gada 12.jūnija Nolikuma Nr. 12 Ventspils novada Sociālā dienesta 

nolikums (protokols Nr. 30., 5.§) 36.punktu, ievērojot amata konkursa Pretendentu atlases komisijas 

ieteikumu (05.11.2021. sēdes protokols Nr.2), atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, 

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

M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Iecelt Andu Vītolu (personas kods ***) par Ventspils novada Sociālā dienesta vadītāju ar 

2021.gada 22.novembri. 

2. Pilnvarot novada pašvaldības izpilddirektoru J.Krilovski Darba likuma noteiktajā kārtībā 

nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Andu Vītolu. 

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

laikā pēc Ventspils novada domes ārkārtas sēdes protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma 

izrakstu ierakstītā sūtījumā Andai Vītolai, adrese: ***; un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada pašvaldības izpilddirektoram (J.Krilovskis), Ventspils novada Sociālajam dienestam 

(S.Citoviča), Ventspils novada pašvaldības administrācijas Personāla nodaļai (I.Stradiņa), 

Juridiskajai nodaļai (K.Ņikoļenko), Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

 

2.§ 
PAR  VENTSPILS NOVADA SPORTISTA  APBALVOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 
 

A.Mucenieks informē par  noteikumu projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 
 

Ņemot vērā Ventspils novada domes Sporta komisijas  27.10.2021. lēmumu  „Par naudas balvu un 

Atzinības rakstu piešķiršana sportā par izciliem sasniegumiem“ un pamatojoties uz Ventspils novada 

domes 31.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 34 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā 

piešķiršanas kārtību un apmēru“ 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām“ 21. panta pirmās daļas 27. punktu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 

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

G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

1. Piešķirt Atzinības rakstu un naudas balvu sportā Zlēku pagasta iedzīvotājam Imantam Čaklim 

(personas kods ***), par iegūto 1. vietu Eiropas čempionātā orientēšanās    sportā rogainingā – 

200,00 euro  pēc nodokļu nomaksas. 

2. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim) veikt naudas balvu izmaksu šā 

lēmuma 1. punktā minētajai personai. 
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3. Uzdot Kancelejai  (E.Ozoliņai) sagatavot šā lēmuma 1. punktā minēto Atzinības rakstu. 

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot  pašvaldības izpilddirektoram J.Krilovskim. 

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

parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu BJSS direktorei (J.Ziemelei), Kancelejai (E.Ozoliņai), 

Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķim), pašvaldības izpilddirektoram 

(J.Krilovskim). 

 

3.§ 
PAR VENTSPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS UN VENTSPILS  

NOVADA PAŠVALDĪBAS KOPĪGO ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTU 1.REDAKCIJAS 

NODOŠANU PUBLISKAJAI APSPRIEŠANAI 

(ziņo: G.Roderte, debates:A.Zariņš, D.Vašuka, K.Kovaļevskis, G.Gāga, G.Roderte) 
 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Attīstības nodaļas vadītājai G.Rodertei. 

G.Roderte informē par  noteikumu projektu. 

K.Kovaļevskis sniedz informāciju par attīstības plāniem. Galvenā līnija, ka katrai pašvaldībai ir savi 

rīcības un investīciju plāni. Galvenokārt ņemti no 2009.gadā apstiprinātajiem, ar aktualizētiem 

jautājumiem. Norāda, ka šis ir darba dokuments, kas precizējams. 

A.Zariņš norāda, ka 8.novembra Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, skatot jautājumu, 

bija iebildes. Tās ņemtas vērā un labotas. Aicina nodot publiskai apspriešanai, jo dokuments būs 

papildināms.  

D.Vašuka norāda uz pārāk lielo steigu, jautā, vai nevar pagarināt termiņu. 

K.Kovaļevskis norāda, ka tas saista visas pašvaldības. 

D.Vašuka norāda uz gramatiskām kļūdām, jautā, vai šīs trīs daļas ir saskaņotas, vai darbs būs kvalitatīvs, 

kad daļas būs saskaņotas.Ventspils pašvaldībai ir skaidri finanšu avoti un tml.  

A.Zariņš norāda, ka pārsvarā informācija ņemta no līdzšinējās attīstības dokumentiem. Tad izskatīs 

speciālisti un papildinās. Šobrīd esošais ir steigā radīts darbs. Par termiņiem 1.redakcijai. 

K.Kovaļevskis norāda, ka termiņi izriet no savstarpējās vienošanās. Ar pilsētu saskaņots. Līdz 

19.decembrim publiskā apspriešana, līdz janvārim, tad labojumi, prezentācija. Lēmums par gala versiju 

no aprīļa līdz maijam. 

G.Gāga jautā, vai publiskā apspriešana ir mēnesis. 

G.Roderte norāda, ka mūsu dokumentos ir mēnesis. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par noteikumu projektu. 

 

Lai nodrošinātu Ventspils pilsētas un Ventspils novada pašvaldību attīstību, paaugstinātu dzīves vides 

kvalitāti, ilgtspējīgi, efektīvi un racionāli izmantotu teritoriju un citus resursus, kā arī mērķtiecīgi un 

līdzsvaroti attīstītu pilsētas un novada ekonomiku, pamatojoties uz Administratīvo teritoriju un 

apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumu 9. un 25.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās 

daļas 1. punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5. panta pirmās daļas 3. punktu un 12. pantu, 

Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas 

attīstības plānošanas dokumentiem” 67. punktu, Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu 

Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10. punktu, Covid-19 infekcijas 

izplatības pārvaldības likuma 21. pantu, Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumiem 

Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, Ventspils 

pilsētas domes 2021. gada 25. marta lēmumu Nr. 49 “Par Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada 

kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam un Ventspils valstspilsētas un Ventspils 

novada kopīgās attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes uzsākšanu”, kā arī, ņemot vērā 

Konsultatīvās padomes 2021. gada 15.jūlija, 2021.gada 3. septembra un 2021.gada 29.oktobra sēdēs 

izteiktos priekšlikumus, Ventspils valstspilsētas pašvaldības Konsultatīvās padomes 2021. gada 

29. oktobra ieteikumu un, ņemot vērā Ventspils novada domes TEA komitejas 08.11.2021. atzinumu, 

atklāti balsojot: PAR – 15 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, 
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A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, R.Krūmiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, 

I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 

 

 

1. Nodot Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās ilgtspējīgas 

attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakciju publiskajai apspriešanai, atbilstoši šī lēmuma 

1.pielikumam. 

2. Nodot Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības 

programmas 2021.-2027.gadam 1. redakciju publiskajai apspriešanai, atbilstoši šī lēmuma 

2.pielikumam. 

3. Noteikt publiskās apspriešanas termiņu no 2021. gada 22. novembra līdz 2021. gada 19. decembrim.  

4. Publicēt paziņojumu par Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības 

kopīgās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam 1. redakcijas un Ventspils valstspilsētas 

pašvaldības un Ventspils novada pašvaldības kopīgās attīstības programmas 2021.-2027.gadam 

1. redakcijas publisko apspriešanu Ventspils novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

www.ventspilsnovads.lv  un pašvaldības informatīvajā izdevumā “Ventspils Novadnieks”. 

5. Par lēmuma izpildes kontroli atbild izpilddirektors J. Krilovskis. 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu: Sabiedrisko attiecību nodaļai (M.Zvaigzne), Attīstības 

nodaļai (G.Rodertei). 

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

Sēdi slēdz plkst.  12.00 

 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks      _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

http://www.ventspilsnovads.lv/

