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NOLIKUMS 

Ventspilī 
 

2022. gada 28.jūlijā Nr.7 

(protokols Nr.14; 8.§) 
 

 

Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2020. gada 13. novembra nolikumā Nr.8 “Par 
Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas piešķiršanas kārtību” 

 

 

Izdots saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas  
likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu, 

 likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas  
27.punktu, 41.panta pirmās daļas 2.punktu,  

Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 27.punktu 

 

 

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2020. gada 13. novembra nolikumā Nr.8 “Par Ventspils 
pilsētas Izglītības inovācijas balvas piešķiršanas kārtību” šādus grozījumus: 
 

1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:  
“2. Apbalvojuma mērķis ir veicināt izglītības jomas attīstību Ventspils valstspilsētas 

pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība), piešķirot naudas balvas Pašvaldības dibināto vispārējo, 

interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un Profesionālās izglītības kompetences 
centra “Ventspils Mūzikas vidusskola” pedagogiem par Pašvaldībai vai izglītības iestādei 
svarīgu sasniegumu (notikumu) un materiāli stimulējot talantīgus izglītojamos.”; 

 

2. Aizstāt 3. punktā vārdus “Ventspils pilsētas pašvaldības” ar vārdiem “Ventspils 

valstspilsētas pašvaldības” un vārdus “Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde” ar vārdiem 
“Ventspils Izglītības pārvalde”;  

 

3. Izteikt 4.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“4.1.2. par interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamo sagatavošanu un 
viņu augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskajos (nekomerciālos) mākslas,  mūzikas 
konkursos un sporta sacensībās, vērtējumā ņemot vērā dalībnieku kopējo skaitu un 
pasākuma mērogu;”; 

 

4. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:  
“4.2. izglītojamais par augstiem sasniegumiem valsts, atklātajās un Kurzemes reģiona 
mācību priekšmetu olimpiādēs, valsts un starptautiskajos (nekomerciālos) konkursos, 
skatēs un sporta sacensībās, vērtējumā ņemot vērā dalībnieku kopējo skaitu un pasākuma 
mērogu;”; 
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5. Aizstāt 6. punktā vārdus “Ventspils pilsētas domes Pateicība” ar vārdiem “Pašvaldības 
Pateicība”;  

 

6. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā: 
“7. Priekšlikumus par Apbalvojumu piešķiršanu sagatavo Izglītības pārvalde, tos izskata 

Pašvaldības Izglītības komisija.”; 

 

7. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:  
“8. Apbalvojumu piešķiršana tiek īstenota saskaņā ar Izglītības pārvaldes vadītāja rīkojumu, 

saskaņojot ar Pašvaldības izpilddirektora vietnieku izglītības un kultūras jautājumos.”. 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs        J.Vītoliņš 

 

 
J.Bakanauska 

63601225 

jana.bakanauska@ventspils.lv 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 28.jūlija nolikumam Nr. 7  

“Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2020. gada 13. novembra nolikumā Nr.8  

“Par Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas piešķiršanas kārtību”” 

 

Paskaidrojuma raksta sadaļa Norādāmā informācija 

1.  Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Nolūkā paplašināt Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas 

saņēmēju loku, paredzot, ka uz šo balvu var pretendēt arī 
Profesionālās izglītības kompetences centra “Ventspils Mūzikas 
vidusskola” pedagogi un talantīgi izglītojamie, kā arī šo balvu var 
saņemt pedagogi un izglītojamie par augstiem sasniegumiem 
sporta sacensībās, nepieciešams veikt grozījumus Ventspils 

pilsētas domes 2020. gada 13. novembra nolikumā Nr.8 “Par 

Ventspils pilsētas Izglītības inovācijas balvas piešķiršanas 
kārtību”.  

2. Īss projekta satura izklāsts Ar šo nolikumu tiek paplašināts Ventspils pilsētas Izglītības 
inovācijas balvas pretendentu loks, nosakot, ka uz šo balvu var 
pretendēt arī Profesionālās izglītības kompetences centra 
“Ventspils Mūzikas vidusskola” pedagogi un izglītojamie. 

Vienlaikus tiek noteikts, ka šo balvu var saņemt pedagogi un 
izglītojamie arī par augstiem sasniegumiem sporta sacensībās. 

3. Informācija par plānoto 
ietekmi uz pašvaldības budžetu  

Izglītības inovācijas balvas tiek piešķirtas Ventspils Izglītības 
pārvaldes budžeta ietvaros.  

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā  

Nav ietekmes 

5. Informācija par saskaņošanu 
un konsultācijām ar 
privātpersonām 

 

Nolikuma projekts ir izskatīts Ventspils valstspilsētas pašvaldības: 

1. Izglītības komisijā 12.07.2022.; 

2. Likumības komisijā 20.07.2022.; 

3. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 

25.07.2022. 

 

 

 

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                     J. Vītoliņš 

 


