
 

  

 

 
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 22.septembrī                                                                                     29 
                                                                                                                                               Nr.  ____________                         

 

Sēde sasaukta plkst. 09.00 

Sēdi atklāj plkst. 09.00 
 

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 

                                    Māris Dadzis 

                                    Elita Kuģeniece 

                                    Ints Apsītis  

                                    Dace Vašuka 

                                   Gatis Gāga - attālināti videokonferences režīmā 

 

Attaisnojosū iemeslu dēļ nav ieradies deputāts Raitis Krūmiņš 

 

Administrācija:     Juris Krilovskis, pašvaldības izpilddirektors 

                                    Aldis Āķis, Finanšu nodaļas ar centralizēto grāmatvedību vadītājs  

                                    Ginta Roderte, Attīstības nodaļas vadītāja 

                                    Aina Klimoviča, Izglītības pārvaldes vadītāja 

 

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

 

1. Par grozījumiem 26.03.2020.apstiprinātajā Ventspils novada Attīstības programmas 2020.-

2026.gadam investīciju plānā. 

2. Par investīciju projekta “Gājēju ietves pārbūve un apgaismojuma ierīkošana gar valsts vietējo 

autoceļu V1355 (Skolas iela) un pašvaldības ceļu Po -31”Baznīca-Smēdes”, Popes pagasta centrā, 

Ventspils novada” īstenošanu.  

3. Par Ventspils novada domes 2022.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.12 “Interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” precizēšanu.  

4. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas noteikšanu.  

5. Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Ventspils 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu. 
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Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot par ārkārtas sēdes darba kārtību. 

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

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

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

 

Apstiprināt šādu 2022.gada 22.septembrī domes ārkārtas sēdes darba kārtību: 

 

1. Par grozījumiem 26.03.2020.apstiprinātajā Ventspils novada Attīstības programmas 2020.-

2026.gadam investīciju plānā. 

2. Par investīciju projekta “Gājēju ietves pārbūve un apgaismojuma ierīkošana gar valsts vietējo 

autoceļu V1355 (Skolas iela) un pašvaldības ceļu Po -31”Baznīca-Smēdes”, Popes pagasta centrā, 

Ventspils novada” īstenošanu.  

3. Par Ventspils novada domes 2022.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.12 “Interešu un pieaugušo 

neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” precizēšanu.  

4. Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba algas noteikšanu.  

5. Par noteikumu “Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtība Ventspils 

novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” apstiprināšanu. 

 

 

1.§ 
PAR GROZĪJUMIEM 26.03.2020. APSTIPRINĀTAJĀ VENTSPILS NOVADA ATTĪSTĪBAS 

PROGRAMMAS 2020.-2026.GADAM INVESTĪCIJU PLĀNĀ 

(ziņo: G.Roderte) 

 

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

G.Roderte informē par  lēmuma projektu un publisko pārskatu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

26.03.2020. ar Ventspils novada domes lēmumu  (Nr.61.§.3.) tika apstiprināta Ventspils novada 

Attīstības programma 2020. - 2026. gadam, tajā skaitā arī  Investīciju plāns. Ar Ventspils novada 

domes 2021.gada 29.aprīļa lēmumu Nr.83. §9., ar 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.4. §1., ar 2022.gada 

31.marta lēmumu Nr.17. §8., ar 2022.gada 14.jūnija lēmumu Nr.20. §1. ir veikti grozījumi Investīciju 

plānā. 

Pamatojoties uz pašvaldības komunālās nodaļas darba uzdevuma SIA “Energoprojekts”, 

reģ.Nr.41203020335, ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju objektam “Gājēju ietves 

pārbūve un apgaismojuma ierīkošana gar valsts vietējo autoceļu V1355 (Skolas iela) un pašvaldības 

ceļu Po -31”Baznīca-Smēdes”, Popes pagasta centrā, Ventspils novadā”. Ir veikta iepirkuma procedūra 

uz būvdarbiem, būvuzraudzības, autoruzraudzības pakalpojumu, zināmas objekta kopējās īstenošanas 

izmaksas un tāpēc nepieciešams precizēt Investīciju plānā iekļautā projekta (ier. Nr.67.) indikatīvā 

summa (no 76 000 EUR uz 189471,12 EUR), finansējuma avotu uz  Valsts finansējums – 154 509 

EUR, pašvaldības budžets (no 76 000 EUR uz 34962,12 EUR) 

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 

1.punktu, 21.panta pirmās daļas 3.punktu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta trešo daļu, 

2014.gada 14.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.628. “Par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem” 73.panta un atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n o l e m j: 
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1. Izdarīt grozījumus 26.03.2020. Ventspils novada domes apstiprinātājā  Ventspils 

novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam Investīciju plānā” punktā Nr.67.:  

Projekta nosaukums- “Gājēju ietves atjaunošana un apgaismojuma ierīkošana gar valsts 

vietējo autoceļu V1355 un pašvaldības ceļu Po-31 "Baznīca - Smēdes" Popes pagastā” 

Vidēja termiņa prioritāte-VTP2; 

Uzdevums- U.7.1.; 

Īstenošanas teritorija (pagasts, ciems, viss novads)- Popes pagasts; 

Indikatīvā summa –189471,12 EUR 

Pašvaldības budžets – 34962,12 EUR; 

ES fondu un cits ārējais finansējums –-EUR; 

Valsts finansējums- 154 509 EUR; 

Valsts, ES fondu u.c. finanšu avotu nosaukums – -; 

Projekta mērķis, plānotās darbības un rezultatīvie rādītāji – “Uzlabot satiksmes drošību 

Popes pagastā, atjaunojot gājēju ietvi ar cieto segumu ~ 0,330 km un ierīkojot 

apgaismojumu ~1,6 km garumā”; 

Projekta īstenošanas periods- 2022.-2023.g. 

2.Publicēt aktualizēto Investīciju plānu pašvaldības tīmekļa vietnē www.ventspilsnovads.lv un 

Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 

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

parakstīšanas, nodot šā lēmuma izrakstu: Attīstības nodaļai (G. Roderte); Sabiedrisko attiecību nodaļai 

(D. Veidemanis), Teritorijas plānotājai (I. Straume). 

4.  Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Ventspils novada pašvaldības izpilddirektoram. 
 

 

2.§ 
PAR INVESTĪCIJU PROJEKTA “GĀJĒJU IETVES PĀRBŪVE UN APGAISMOJUMA 

IERĪKOŠANA GAR VALSTS VIETĒJO AUTOCEĻU V1355 (SKOLAS IELA) un PAŠVALDĪBAS 

CEĻU Po-31 “BAZNĪCA – SMĒDES”, POPES PAGASTA CENTRĀ, VENTSPILS NOVADĀ” 

ĪSTENOŠANU 

(ziņo: A.Mucenieks) 

 

A.Mucenieks informē par  lēmuma projektu un publisko pārskatu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

Pēc Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas darba uzdevuma SIA “Energoprojekts”, 

reģ.Nr.41203020335, ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju objektam “Gājēju ietves 

pārbūve un apgaismojuma ierīkošana gar valsts vietējo autoceļu V1355 (Skolas iela) un pašvaldības 

ceļu Po -31”Baznīca-Smēdes”, Popes pagasta centrā, Ventspils novadā”.  

Projektā, plānots veikt gājēju ietves pārbūvi posmā no Vienības ielas un Skolas ielas (A/C V1355) 

krustojuma līdz iebrauktuvei uz Sporta centru (kad Nr. 98560030355), L~296m, betona bruģakmens 

segumā. Vienības ielas un Skolas ielas krustojumā, pie esošās auto stāvvietas tiek paredzēts izbūvēt 

gājēju atpūtas laukumu, uzstādot divus soliņus, atkritumu urnu un informatīvo stendu, paredzot ieklāt 

brauktuves horizontālos apzīmējumus un uzstādīt stāvvietas ceļazīmi, tā korektāk organizējot 

automašīnu novietošanu laukumā. Vēl vairākās vietās plānots veikt esošo atpūtas soliņu un atkritumu 

urnu nomaiņu pret jauniem labiekārtojuma elementiem, piem. pret piemiņas laukumu, pie ieejas uz 

Popes evanģēliski luterisko baznīcu. Jauns apgaismojums tiks izbūvēts  posmā no Vienības ielas un 

Skolas ielas krustojuma līdz autoceļam V1313 “Virpe – Pope”. Projektā plānota vaļēja lietus ūdens 

novades sistēma, t.i. lietus ūdeni no ietves novadot pa šķērskritumiem uz esošo zaļo zonu. 

Iepirkuma procedūras rezultātā ir noskaidrots būvdarbu veicējs – SIA “CTB”, reģ. Nr. 42103019682, 

181 775,52 EUR (t.sk. PVN 21% 31547,82 EUR), autoruzraudzības pakalpojuma sniedzējs SIA 

“Energoprojekts”, reģ.Nr.41203020335, 1815 EUR (t.sk. PVN 21% 315 EUR), būvuzraudzības 

pakalpojuma sniedzējs- SIA “Baltline Globe”, reģ. Nr.40003780856, 5880,60 EUR (t.sk. PVN 21 % 

1020,60 EUR). 

http://www.ventspilsnovads.lv/
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Pēc finansējuma saņemšanas, būvdarbi plānoti  no 2022.gada līdz 2023.gadam. 

Lai projektu īstenotu pašvaldībai finansējuma saņemšanai nepieciešams iesniegt investīciju projekta 

pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, atbilstoši 2022.gada 22. februāra 

Ministru kabineta noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā 2022. gadā tiek 

izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un 

novēršanai” nosacījumiem.  

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 

27.punktu, 2022.gada 22. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.143 “Noteikumi par kritērijiem un 

kārtību, kādā 2022. gadā tiek izvērtēti un izsniegti valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās 

krīzes seku mazināšanai un novēršanai” 3.2. punktu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, 

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

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

1. Atbalstīt investīciju projekta “Gājēju ietves pārbūve un apgaismojuma ierīkošana gar valsts 

vietējo autoceļu V1355 (Skolas iela) un pašvaldības ceļu Po -31”Baznīca-Smēdes”, Popes 

pagasta centrā, Ventspils novadā” iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijā valsts budžeta aizdevuma saņemšanai 154 509 EUR  (viens simts piecdesmit četri 

tūkstoši pieci simti deviņi eiro) apmērā. 

2. Nodrošināt līdzfinansējumu 15 % apmērā no būvdarbu izmaksām, t.i. 27 266,52 EUR un 

maksājumus par autoruzraudzības 1815 EUR un būvuzraudzības pakalpojumiem 5880,60 

EUR no pašvaldības 2022. gada un 2023.gada budžeta līdzekļiem. 

3. Lēmums zaudē spēku, ja investīciju projekts netiek apstiprināts. 

4. 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), Komunālai nodaļai (A. Šlangens) un Popes pagasta pārvaldei (M. 

Libkovskis).  

 
 

3.§ 
PAR VENTSPILS NOVADA DOMES 2022.GADA 12.JŪLIJA SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.12 

„INTEREŠU UN PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU LICENCĒŠANAS 

KĀRTĪBA” PRECIZĒŠANU  

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimoviča. 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu un publisko pārskatu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

Ventspils novada dome 2022.gada 12.jūlijā pieņēma lēmumu „Par interešu un pieaugušo neformālās 

izglītības programmu licencēšanas kārtība” apstiprināšanu” (sēdes protokols Nr.14, 9.§). Ventspils 

novada pašvaldībā saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk arī – 

VARAM) 2022.gada 2.augusta paziņojums Nr.1-18/5455 „Par saistošajiem noteikumiem Nr.12”, 

kurā tā informē, ka savas kompetences ietvaros ir izvērtējusi Ventspils novada domes 2022.gada 

12.jūlija saistošos noteikumus Nr.12 „Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu 

licencēšanas kārtība”  (turpmāk arī – Saistošie noteikumi Nr.12). VARAM atzinumā vienlaikus 

ietverts nosacījums par nepieciešamību Saistošos noteikumos Nr.12 novērst neprecizitātes:  

1. izdošanas tiesiskā pamatojumā svītrojama atsauce uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo 

daļu, jo Ventspils novada domes izdotais ārējais tiesību akts nenosaka brīvprātīgās iniciatīvas 

izpildi 

2. 4.punktā izsakāms redakcijā, kas paredz oficiālās elektroniskās adreses norādi kā primāro 

iestādes un privātpersonas saziņas un elektronisko dokumentu nosūtīšanas līdzekli. 
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3. visā normatīvā akta tekstā vārds „pieteikums“ aizstājams ar vārdu „iesniegums”, jo licences 

saņemšanai ir iesniedzams iesniegums atbilstoši Administratīvā procesa likumā un Iesniegumu 

likumā noteiktajai kārtībai; 

4. 7.punktā svītrojama vārdkopa „un visu nepieciešamo dokumentu”, jo atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 64.panta pirmajai daļai, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, 

iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma 

saņemšanas dienas, ja likumā nav noteikts cits termiņš vai citā normatīvajā aktā – īsāks termiņš 

administratīvā akta izdošanai; 

5. svītrojams 7.4.apakšpunkts, 8.punkta trešais teikums „licences pieteicējam jāiesniedz pieprasītā 

papildus informācija vai dokumenti 15 (piecpadsmit ) darba dienu laikā no iesnieguma 

saņemšanas dienas” un 9.punkts, jo pašvaldība nav tiesīga pieņemt lēmumu par iesnieguma 

atstāšanu bez izskatīšanas, ja noteiktajā termiņā nav iesniegti nepieciešamie dokumenti vai 

papildu informācija.  

6. 5.4.apakšpunktā svītrojama vārdkopa „izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošu 

dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu), kā arī 5.6. un 5.7.apakšpunkts, jo atbilstoši 

Administratīvā procesa likuma 59.panta otrajai daļai, ja iestādei nepieciešamā informācija ir 

nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, 

nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem. 

 Likuma „Par pašvaldībām” 45.panta ceturtajā daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts VARAM 

atzinums, kurā pamatots saistošo noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē 

saistošos noteikumus domes sēdē saskaņā ar atzinumā norādīto un publicē precizētos saistošos 

noteikumus, nosūtot atkārtoti tos ministrijai.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un, lai nodrošinātu Ventspils novada domes izdoto Saistošo noteikumu 

Nr.12 tiesiskumu un atbilstību hierarhiski augstāka juridiska spēka tiesību aktiem, kā arī ievērojot 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otrajā daļā noteikto un pamatojoties uz 

likuma „Par pašvaldībām” 14.panta trešo daļu, 41.panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu, 43.panta 

trešo daļu un 45.panta ceturto, piekto, sesto un septīto daļu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis 

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

A.Vārpiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, E.Kuģeniece, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, n 

o l e m j: 

 

1. Precizēt Ventspils novada domes 2022.gada 12.jūlija saistošos noteikumus Nr.12 „Par  interešu un 

pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” atbilstoši Vides aizsardzības un 

reģionālās attīstības ministrijas 2022.gada 2.augusta atzinumam Nr.1-18/5455 „Par saistošajiem 

noteikumiem Nr.12”.  

2. Apstiprināt precizēto Ventspils novada domes 2022.gada 12.jūlija saistošo noteikumu Nr.12 „Par 

interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” (pielikumā uz 8 

lapām). 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šī lēmuma 2.punktā minētos saistošos noteikumus 

parakstīšanai.  

4. Šā lēmuma 2.punktā minētie saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas 

oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, nosakot, ka tie ir brīvi pieejami Ventspils novada 

pašvaldībā, Ventspils novada pilsētas/pagastu pārvaldēs un  oficiālajā tīmekļvietnē. 

5. Uzdot Sabiedrisko attiecību speciālistam (D.Veidemanis) nodrošināt šā lēmuma 2.punktā norādīto 

saistošo noteikumu, pēc to stāšanās spēkā, publicēšanu pašvaldības: 

5.1. tīmekļa vietnē; 

5.2. informatīvajā izdevumā „Ventspils Novadnieks”. 

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

un saistošo noteikumu parakstīšanas, nosūtīt precizētos saistošos noteikumus elektroniskā veidā 

(elektroniski ar drošu elektronisko parakstu) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai. 
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4.§ 

PAR VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS  IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪTĀJU MĒNEŠA DARBA 

ALGAS NOTEIKŠANU   

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimoviča. 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu un publisko pārskatu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām“ 21.panta pirmās daļas 13. punktu, 2016.gada 5.jūlija 

Ministru kabineta noteikumu Nr.445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi“ 9.1.punktu un 10.punktu, 

2022.gada 21.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.376.“ Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts 

budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts 

augstskolu vispārējās izglītības iestādēs, 13.punku un Ventspils novada izglītības iestāžu vadītāju 

profesionālās darbības izvērtēšanas komisijas 2022.gada 20.augusta lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 

12 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, I.Cērpa, A.Matisons, A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, 

M.Dadzis, D.Vašuka, I.Apsītis, G.Gāga), PRET  – nav, ATTURAS – nav, nepiedaloties balsošanā 

E.Kuģeniecei un I.Judzikai,  n o l e m j: 

 

1. Apstiprināt ar 2022.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu direktoru 

mēneša darba algas, kas tiek finansētas no valsts budžeta mērķdotācijas pašvaldībām-pedagogu 

darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētajiem līdzekļiem: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

1.1. Dana Šimpermane Ugāles vidusskolas direktore  1600,- 

1.2. Edīte Dzirniece Piltenes pamatskolas direktore 1380,- 

1.3. Elita Kuģeniece Ances pamatskolas direktore 533,- 

1.4. Paula Sniedziņa Popes pamatskolas direktore 1203,- 

1.5. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore 1203,- 

1.6. Ilze Judzika  Tārgales pamatskolas direktore 1600,- 

1.7. Guntra Magonīte Užavas pamatskolas direktore 1203,- 

1.8. Santa Broša Zūru pamatskolas direktore 1400,- 

 

2. Apstiprināt ar 2022.gada 1.septembri no pašvaldības budžeta nepieciešamo finansējumu Ventspils 

novada izglītības iestādes direktora vienas darba likmes nodrošināšanai, ja mērķdotācijas 

finansējums konkrētajai izglītības iestādei to neparedz: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

2.1. Elita Kuģeniece Ances pamatskolas direktore  670,- 

 

3. Apstiprināt ar 2022.gada 1.septembri Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju 

mēneša darba algas no pašvaldības budžeta līdzekļiem: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Mēnešalga 

EUR 

3.1. Regīna Artmane-

Hartmane 

Ugāles pirmsskolas izglītības 

iestādes „Lācītis“ vadītāja  

1267,- 

3.2. Inita Griķe Piltenes pirmsskolas izglītības 1203,- 
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iestādes „Taurenītis“ vadītāja 

   

 

 

3.3. Baiba Puzule Vārves pirmsskolas izglītības 

iestādes  „Zīļuks“ vadītāja  

1203- 

3.4. Dace Briža Zlēku pirmsskolas izglītības 

iestādes „Rūķītis“ vadītāja (0,5 

darba slodze) 

601,50 

3.5. Rasma Petmane Ugāles Mūzikas un mākslas 

skolas direktore 

1203,- 

3.6. Antra Šķēle Piltenes mūzikas skolas direktore 1203- 

3.7.. Jolanta Ziemele Bērnu un jaunatnes sporta skolas 

direktore 

1331,- 

 

4. Apstiprināt ar 2022. gada 1.septembri piemaksu novada skolu direktoriem no pašvaldības budžeta 

līdzekļiem par pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu: 

 

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Piemaksa 

EUR 

4.1. Ilze Judzika Tārgales pamatskolas direktore (+ 

metodiķis 0.5 likmes) 

320.00 

4.2. Nellija Sileviča Puzes pamatskolas direktore 230.00 

4.3. Guntra Magonīte Užavas pamatskolas direktore 138.00 

4.4. Santa Broša Zūru pamatskolas direktore 115.00 

    

 

5. Atzīt par spēku zaudējušu Ventspils novada domes 2021.gada 30.septembra lēmumu (protokols 

Nr.8,6.§) „Par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas 

noteikšanu“ 

 

6. Lēmums stājās spēkā no 2022.gada 1.septembra. 

 

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

pēc Ventspils novada domes sēdes protokola parakstīšanas nodot šā lēmuma izrakstu Ventspils 

novada pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļai ar centralizēto grāmatvedību (A. Āķis), 

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

administrācijas Personāla nodaļai (I.Stradiņa), visām novada izglītības iestādēm. 

 

 

5.§ 
PAR NOTEIKUMU ”VALSTS BUDŽETA MĒRĶDOTĀCIJAS PEDAGOGU DARBA SAMAKSAI 

SADALES KĀRTĪBA VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS 

IESTĀDĒS” APSTIPRINĀŠANU 

(ziņo: A.Klimoviča) 

 

A.Mucenieks ziņojuma sniegšanai dod vārdu Izglītības pārvaldes vadītāja A.Klimoviča. 

A.Klimoviča informē par  lēmuma projektu un publisko pārskatu. 

Citu priekšlikumu un iebildumu nav. 

Sēdes vadītājs aicina deputātus atklāti balsot. 

 

Līdz 2022.gada 1.septembrim valsts mērķdotāciju sadali pedagogu darba samaksai pašvaldību 

izglītības iestādēs regulēja 05.07.2016. MK noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju 

pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās 

vidējās izglītības iestādēs”. 2022.gada 1.septembrī spēkā stājās Ministru kabineta 2022.gada 21.jūnija 
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noteikumi Nr.376 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu 

darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās izglītības 

iestādēs”, kuru 14. un 15.punkts paredz, ka pašvaldība izstrādā kārtību mērķdotāciju sadalei un, ka 

katrai izglītības iestādei tiek aprēķināts finansējums mācību plāna nodrošināšanai un piemaksu fonds, 

kas paredzēts piemaksām par klases audzināšanu, darbu speciālajās grupās, savukārt, pašvaldībai tiek 

aprēķināts finansējums atbalsta personāla un skolu administrācijas darba samaksai, kuru pašvaldības 

var pārdalīt starp izglītības iestādēm.  

Pamatojoties uz augstāk minēto un saskaņā ar   likuma “Par  pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 

2.punktu,  kā arī ņemot vērā Ventspils novada domes Sociālās, izglītības, kultūras un sporta komitejas 

2022.gada 20.septembra lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 14 balsis (A.Mucenieks, G.Mačtams, 

I.Cērpa, A.Matisons, I.Judzika, A.Bileskalns, A.Zariņš, G.Bože, A.Vārpiņš, M.Dadzis, D.Vašuka, 

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

1. Apstiprināt noteikumus „Valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales 

kārtība Ventspils novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” saskaņā ar lēmuma 

pielikumu (noteikumi pielikumā uz 2 lapaspusēm). 

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Ventspils novada domes 2016.gada 15.septembra noteikumus 

Nr.4 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju Ventspils novada 

pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu, 

pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām”. 

3. Uzdot Kancelejai (E.Ozoliņa) sagatavot šā lēmuma 1.punktā minētos noteikumus parakstīšanai. 

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

protokola parakstīšanas nosūtīt šā lēmuma izrakstu Ventspils novada pašvaldības Izglītības 

pārvaldei (A.Klimoviča), visām novada pašvaldības izglītības iestādēm, Finanšu nodaļai ar 

centralizēto grāmatvedību (A.Āķis). 

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

Sēdi slēdz plkst.09.30 

 

Sēdi vadīja                                                                  A.Mucenieks       _______________          

        

 

Sēdi protokolēja                                                          E.Ozoliņa           _______________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                

                                                       


