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Ventspilī 

2022.gada 7.jūlijā           Nr.10 

(protokola Nr.13; 4.§) 

 

Par grozījumiem Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra  

saistošajos noteikumos Nr.7 “Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums” 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  

21.panta pirmās daļas 1.punktu un 24.pantu 

 

1. Izdarīt Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021.gada 14.oktobra saistošajos noteikumos Nr.7 

“Ventspils valstspilsētas pašvaldības nolikums” ("Latvijas Vēstnesis" 2021, Nr.203) šādus grozījumus: 

 

1.1.  svītrot 6.1.15.apakšpunktu; 

 

1.2. papildināt noteikumus ar 6.1.18. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“6.1.18. Centralizētā grāmatvedība.” 

 

1.3. izteikt 23.punktu šādā redakcijā: 

“23. Pašvaldības izpilddirektoram ir četri vietnieki:  

23.1. Pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieks - Ventspils domes administrācijas vadītājs; 

23.2. Pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieks -  Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītājs; 

23.3. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks izglītības un kultūras jautājumos; 

23.4. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks.”; 

 

1.4. papildināt noteikumus ar 25.1punktu šādā redakcijā: 

“251. Pašvaldības izpilddirektora vietnieks izglītības un kultūras jautājumos: 

251.1. pilda Pašvaldības izpilddirektora pienākumus viņa, Pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka 

– Ventspils domes administrācijas vadītāja un Pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieka - 

Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja prombūtnes laikā; 

251.2.pilda Pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka – Ventspils domes administrācijas vadītāja 

pienākumus viņa un  Pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieka - Kapitāla pārvaldības nodaļas 

vadītāja prombūtnes laikā;  

251.3. pārrauga jautājumus izglītības, zinātnes un kultūras jomā; 

251.4. atbilstoši savai kompetencei organizē, vada un kontrolē Domes pieņemto lēmumu izpildi; 

251.5.savas kompetences ietvaros izdod rīkojumus un kontrolē to izpildi; 

251.6.saskaņā ar Domes lēmumiem un Pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem veic citas 

funkcijas.”; 

 

1.5. izteikt 26.1. un 26.2.apakšpunktu šādā redakcijā: 
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“26.1. pilda Pašvaldības izpilddirektora pienākumus viņa, Pašvaldības izpilddirektora 1. 

vietnieka – Ventspils domes administrācijas vadītāja, Pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieka - 

Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja un Pašvaldības izpilddirektora vietnieka izglītības un 

kultūras jautājumos prombūtnes laikā; 

26.2 pilda Pašvaldības izpilddirektora 1. vietnieka – Ventspils domes administrācijas vadītāja 

pienākumus viņa, Pašvaldības izpilddirektora 1.vietnieka - Kapitāla pārvaldības nodaļas vadītāja 

un Pašvaldības izpilddirektora vietnieka izglītības un kultūras jautājumos prombūtnes laikā;”; 

 

1.6. svītrot 26.4.apakšpunktu. 

 

2. Šo noteikumu 1.1.apakšpunkts stājas spēkā ar 2022.gada 8.augustu. 

 

  

 

Domes priekšsēdētājs         J.Vītoliņš  

 

 

 

 

 

 


