
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). 

 

  

 

 
LATVIJAS REPUBLIKA 

VENTSPILS NOVADA DOME 
Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601, reģ.nr. 90000052035, tālr. 63629450, e-pasts info@ventspilsnd.lv 

www.ventspilsnovads.lv                         

 

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Ventspils novadā 

2022.gada 11.augustā                                                                                    25 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 10.00 

Sēdi atklāj plkst. 10.00 
 

Sēdi vada -   Guntis Mačtams, novada domes priekšsēdētāja 1.vietnieks 

                                          

Protokolē -   Evija Ozoliņa, Kancelejas vadītāja 

    

Piedalās                       Aivars Mucenieks 

                                     Ilva Cērpa 

                Aigars Matisons 

                                    Ilze Judzika 

                                    Agris Bileskalns 

                                    Andis Zariņš 

                                    Gaidis Bože 

                                    Andris Vārpiņš 

                                    Raitis Krūmiņš 

                                    Māris Dadzis 

                                   Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis  

                                    Dace Vašuka 

                                    Gatis Gāga 

 

Administrācija:    Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                               Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs 

                               Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

Uzaicinātie:           Paula Sniedziņa, Popes pamatskolas direktora amata kandidāts 

                               Baiba Puzule, Vārves pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” vadītāja kandidāts 

                

G.Mačtams iepazīstina ar domes ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumiem. 

 

1. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

2. Par dežūrgrupas izveidi visu vecuma grupu audzēkņiem Ventspils novada pirmsskolas izglītības 

iestādēs un pamatskolu pirmsskolas grupās.  

3. Par Popes pamatskolas direktora iecelšanu amatā.  

4. Par Vārves pirmsskolas izglītības iestādes  “Zīļuks” vadītāja iecelšanu amatā. 
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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 2022.gada 11.augusta domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par aizņēmuma ņemšanu no Valsts kases. 

2. Par dežūrgrupas izveidi visu vecuma grupu audzēkņiem Ventspils novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs un pamatskolu pirmsskolas grupās.  

3. Par Popes pamatskolas direktora iecelšanu amatā.  

4. Par Vārves pirmsskolas izglītības iestādes  “Zīļuks” vadītāja iecelšanu amatā. 

 

 

1.§ 
PAR  AIZŅĒMUMA ŅEMŠANU NO  VALSTS KASES  

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

G.Mačtams informē par lēmuma projektu. 

Debates. 

A.Mucenieks izklāsta projekta gaitu. 

D.Vašuka jautā par sekām, ja projektu nepaspēs realizēt termiņā. 

G.Mačtams norāda, ka nauda būs jārezervē nākoša gada budžetā. 

M.Dadzis par līdzekļu apgūšanu termiņā. Par līgumu slēgšanu. 

A.Mucenieks norāda, ka nav vajadzīgs tehniskais projekts, tikai apliecinājuma karte. Mazāki 

birokrātiskie šķēršļi. 

A.Zariņš norāda, ka līgumā būvdarbu izpildes termiņš ir šā gada 16.decembris. Visi, kas piedalījās 

iepirkumā, apzinājās sekas. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Ventspils novada pašvaldībā 05.05.2022. (reģ.Nr.IN8637) saņemts Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijas saskaņojums aizdevuma pieteikumam investīciju projektam “Piltenes pamatskolas 

ēku un būvju kompleksa pārbūve” par kopējo aizdevuma summu 445 000,00 euro. Aizdevums 

izsniedzams atbilstoši likuma “Par valsts budžetu 2022. gadam” 10. panta otrās daļas 4.punktam. 

Saskaņā ar iepirkuma „Piltenes pamatskolas ēku un būvju kompleksa pārbūve”, identifikācijas 

Nr.VND2022/32, rezultātiem, nepieciešamais finansējuma apmērs ir 491 287,48 EUR, t.sk. PVN. 

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu un 

Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumu Nr.590 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 15.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. Ņemt aizņēmumu prioritārām vajadzībām no Valsts kases ar Valsts kases noteikto procentu likmi 

Piltenes pamatskolas ēku un būvju kompleksa pārbūvei, 445 000,00 EUR (četri simti četrdesmit 

pieci tūkstoši euro un 00 centi), t.sk. PVN 21% apmērā. 
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2. Aizņēmuma atmaksu garantēt no pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. 

 

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2023.gada 1.janvāri. Aizņēmuma atmaksu veikt 20 

gadu laikā no aizņēmuma saņemšanas brīža.  

 

4. Uzdot Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību no pašvaldības 2022.gada budžeta rezerves 

atlikuma nodrošināt līdzfinansējumu 46 287,48 euro (četrdesmit seši tūkstoši divi simti 

astoņdesmit septiņi euro un 48 centi) apmērā, šā lēmuma 1.punktā paredzētam mērķim. 
 

5. Uzdot Ventspils novada Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis) sagatavot 

aizņēmuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 

10.decembra noteikumu Nr.590  „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem“ 

15.punkta nosacījumiem. Sagatavotos dokumentus iesniegt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 

kontroles un pārraudzības padomē līdz 2022.gada 17.augustam. 

 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

 

 

2.§ 
PAR DEŽŪRGRUPAS IZVEIDI VISU VECUMA GRUPU AUDZĒKŅIEM  

VENTSPILS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS UN PAMATSKOLU 

PIRMSSKOLAS GRUPĀS 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

G.Mačtams ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vafdītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

Lai nodrošinātu strādājošiem vecākiem pēc iespējas pieejamākus pirmsskolas izglītības un 

pamatskolas pirmsskolas grupu pakalpojumus, ir pārskatīta pirmsskolas izglītības iestāžu un 

pamatskolu pirmsskolu grupu darba laika organizācija un secināts, ka Ventspils novada pirmsskolas 

izglītības iestādēs un pamatskolu pirmsskolu grupās nepieciešams izveidot vienu dežūrgrupu visu 

vecuma grupu audzēkņiem. 

Ņemot vērā likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, 21.panta pirmās daļas 

27.punktu un Ventspils novada domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta komitejas 2022.gada 

9.augusta lēmumu, 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. Izveidot ar 2022.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 

un Ventspils novada pašvaldības pamatskolu pirmsskolu grupās vienu  dežūrgrupu visu 

vecuma grupu audzēkņiem, nosakot dežūrgrupas darba laiku no plkst. 7.00 līdz plkst.18.30 

(grupas darbojas, ja netiek noteikti īpaši ierobežojumi).  

2. Lēmums stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri. 

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 

(A.Klimoviča). 

4. Uzdot Kancelejai (I.Kalenda) triju darba dienu laikā pēc Ventspils novada domes sēdes 

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu visām novada pašvaldības pirmsskolas 

izglītības iestādēm un pamatskolām, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei 
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(A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības Finanšu nodaļai ar centralizēto 

grāmatvedību (A.Āķis). 

 

3.§ 
PAR POPES PAMATSKOLAS DIREKTORA IECELŠANU AMATĀ 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

G.Mačtams ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vafdītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada pašvaldība 2022.gada 08.jūlijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Popes 

pamatskolas direktora amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 27.jūlijam. Noteiktajā 

termiņā tika saņemts viena pretendenta pieteikums. Konkursa dalībnieku vērtēšana notika divās kārtās 

saskaņā ar Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata konkursa Nolikumu: iesniegto 

dokumentu izvērtēšana atbilstoši Nolikumā noteiktajiem kritērijiem un darba intervijas ar amata 

pretendentiem.  

     Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas un abu konkursa kārtu rezultātu apkopojuma, amata 

konkursa Pretendentu atlases komisija par Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata 

konkursa uzvarētāju ar 33,6 punktiem (max - 37,5 punkti) kopvērtējumā atzina Paulu Sniedziņu. Paulai 

Sniedziņai ir divu gadu pedagoģiskā darba stāžs. P.Sniedziņa plāno turpināt studijas maģistratūrā.  

Paula Sniedziņa ir tiesīga strādāt par izglītības iestādes vadītāju atbilstoši Izglītības likuma 30.panta 

ceturtajā daļā noteiktajām prasībām. 

     Amata konkursa Pretendentu atlases komisija 2022.gada 05.augusta sēdē pieņēma lēmumu par 

amata konkursa pretendentes P.Sniedziņas izvirzīšanu apstiprināšanai Ventspils novada Popes 

pamatskolas direktora amatam.  

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

pašvaldības iestāžu vadītājus, tai skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus.  

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

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu 

Nr.496 Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un 

pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei 14.punktu, Ventspils novada domes 

2021.gada 25.februāra Nolikuma Nr. 2 Popes pamatskolas nolikums 35.punktu (protokols Nr.80, 4.§), 

ņemot vērā amata konkursa Pretendentu atlases komisijas ieteikumu (26.07.2021. 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 Paulu Sniedziņu (personas kods ***) Ventspils novada Popes pamatskolas direktora 

amatā ar 2022.gada 17.augustu. 

2. Noteikt, ka vispārējās izglītības iestādes direktora mēnešalga tiek finansēta no valsts 

mērķdotācijas tādā apmērā, kādu nosaka 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr. 445 

Pedagogu darba samaksas noteikumi normas. 

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

nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Paulu Sniedziņu. 

4. Atcelt no Ventspils novada Popes pamatskolas direktora amata pienākumu izpildes Elitu 

Kuģenieci ar 2022.gada 17.augustu. 
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5. Uzdot Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kancelejai (E.Ozoliņa) triju 

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

izrakstu ierakstītā sūtījumā Paulai Sniedziņai, adrese: ***; un nodot šā lēmuma izrakstu 

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

Izglītības pārvaldei (A.Klimoviča), Ventspils novada pašvaldības administrācijas Personāla 

nodaļai (I.Stradiņa), Ances pamatskolas direktorei E.Kuģeniecei. 

 

4.§ 
PAR VĀRVES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES “ZĪĻUKS”  

VADĪTĀJA  IECELŠANU AMATĀ 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

G.Mačtams ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vafdītājai A.Klimovičai. 

A.Klimoviča informē par lēmuma projektu. 

Priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par lēmuma projektu. 

     Ventspils novada pašvaldība 2022.gada 08.jūlijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Vārves 

pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” (turpmāk – Vārves PII “Zīļuks”) vadītāja amatu ar pretendentu 

pieteikšanās termiņu līdz 2022.gada 27.jūlijam. Noteiktajā termiņā tika saņemts viena pretendenta 

pieteikums. Konkursa dalībnieka vērtēšana notika divās kārtās saskaņā ar Vārves PII “Zīļuks” vadītāja 

amata konkursa Nolikumu: iesniegto dokumentu izvērtēšana atbilstoši Nolikumā noteiktajiem 

kritērijiem un darba intervija ar amata pretendentu.  

     Pēc darba pārrunu rezultātu novērtēšanas un abu konkursa kārtu rezultātu apkopojuma, amata 

konkursa Pretendentu atlases komisija par Vārves PII “Zīļuks” vadītāja amata konkursa uzvarētāju ar 

32.1 punktiem (max - 37,5 punkti) kopvērtējumā atzina vienīgo pretendenti Baibu Puzuli. Baibai 

Puzulei ir Liepājas Universitātes Sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbu. B.Puzule plāno 

turpināt studijas maģistratūrā. Ir piedalījusies nodibinājuma  “Iespējamā Misija” sociālo zinību 

skolotāju programmā. Vadības darba pieredze ir saistīta ar darbu Ventspils valstspilsētas domes 

Ventspils bibliotēkas Reģionālā mācību centra vadītājas pienākumu izpildītājas amatā. B.Puzule ir 

tiesīga strādāt par izglītības iestādes vadītāju atbilstoši Izglītības likuma 30.panta ceturtajā daļā 

noteiktajām prasībām. 

     Amata konkursa Pretendentu atlases komisija 2022.gada 05.augusta sēdē (protokols Nr.2) pieņēma 

lēmumu par amata konkursa vienīgās pretendentes Baibas Puzules izvirzīšanu apstiprināšanai Vārves 

PII “Zīļuks” vadītāja amatam. 

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

pašvaldības iestāžu vadītājus, tai skaitā arī izglītības iestāžu vadītājus.      

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

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktu, Ministru Kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu 

Nr.496 Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju un 

pašvaldības izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei 14.punktu, ņemot vērā amata 

konkursa Pretendentu atlases komisijas ieteikumu (05.08.2022.protokols Nr.4), 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 Baibu Puzuli (personas kods ***) Ventspils novada Vārves pirmsskolas izglītības 

iestādes “Zīļuks” vadītājas amatā ar 2022.gada 22.augustā. 
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2. Noteikt, ka vispārējās izglītības iestādes vadītāja mēnešalga tiek finansēta no 

pašvaldības budžeta tādā apmērā, kādu nosaka 05.07.2016. Ministru kabineta noteikumu 

Nr. 445 Pedagogu darba samaksas noteikumi normas. 

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

nodibināt darba tiesiskās attiecības ar Baibu Puzuli. 

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

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

ierakstītā sūtījumā Baibai Puzulei, adrese: *** un nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils novada 

pašvaldības izpilddirektoram, Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvaldei, Ventspils 

novada pašvaldības administrācijas Personāla nodaļai. 

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

Sēdi slēdz plkst.10.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  G.Mačtams       _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                

                                                       


