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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Ventspilī 

 

2022.gada 4.janvārī         Nr. 1 

 

 

Sēde sasaukta plkst.13.00 

Sēde atklāta plkst.13.00 

 

 

Sēdes norises vieta: Kultūras centra Lielajā zālē, Kuldīgas ielā 18, Ventspilī 

 

 

Domes sēdi vada Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš. 

 

 

Domes deputāti: 

Guntis Blumbergs 

Andris Grigalis 

Aigo Gūtmanis 

Bruno Jurševics  

Ģirts Valdis Kristovskis 

Kristīne Lemberga 

Didzis Ošenieks  

Normunds Pūpols 

Jānis Vītoliņš 

 

Nepiedalās deputāti: 

Edgars Čeporjus- darba pienākuma dēļ  

Dace Korna - iemesls nav paziņots 

Aivars Lembergs – attaisnots iemesls 

Kārlis Vočtavs- personisks iemesls 

 

Piedalījušās personas: 

Agnija Priedoliņa Ventspils domes administrācijas Vispārējās nodaļas vadītāja 

Aldis Ābele Ventspils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors 

Elīna Čača-Cērmane 
Ventspils domes administrācijas Juridiskās nodaļas vadītāja 

vietnieka p.i 

Inese Rītele Ventspils domes administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja 

Inga Gailuma Ventspils domes administrācijas Revidents 

Kaspars Vitenbergs 

Izpilddirektora 1.vietnieks-Ventspils domes administrācijas 

vadītājs 

Ojārs Rudzītis 

Pašvaldības iestādes “Ventspils Pašvaldības policija” 

priekšnieks 



 

Sintija Putniņa Ventspils domes administrācijas Domes sēžu sekretāre 

 

Domes sēdi protokolē Vispārējās nodaļas Domes sēžu sekretāre Sintija Putniņa. 

 

Deputāti reģistrējas dalībai Domes sēdē. 

Dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds 

Pūpols, Jānis Vītoliņš), PRET – nav, ATTURAS‒ nav, apstiprināja šādu darba kārtību: 

 

 

PROTOKOLLĒMUMS 

1.§ 

Par domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu 

1. Par pastāvīgo komisiju personālsastāvu apstiprināšanu 

2. Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas  personālsastāva apstiprināšanu 

3. Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu 

 

 

2.§ 

Par pastāvīgo komisiju personālsastāvu apstiprināšanu 

 

Ziņo: A.Priedoliņa 

 

J.Vītoliņš papildina teikto, ka šo komisiju locekļiem tiek noteikti konkrēti kritēriji un tādēļ 

domes struktūrvienības veica izvērtējumu par kandidātu atbilstību noteiktajiem kritērijiem 

un izpilddirektors tos apkopoja un iesniedza Domes priekšsēdētājam, kurs ņemot vērā 

atbilstību, profesionālo pieredzi, sagatavoja priekšlikumu. 

 

Ģ.V.Kristovskis jautā, saskaņā ar kādu normatīvo aktu Domes struktūrvienības un  

izpilddirektors izvēlējās komisijas locekļus. 

 

J.Vītoliņš norāda, ka Ģ.V.Kristovskis nav pareizi sapratis teikto, jo izpilddirektors un 

apkalpojušās struktūrvienības veica tikai izvērtējumu un atbilstību apkopojumu izvirzītajiem 

kritērijiem nevis veica komisijas locekļu atlasi. 

 

A.Ābele paskaidro, ka ne apkalpojušā struktūrvienība, ne izpilddirektors nav izvēlējies 

komisiju sastāvu, nav virzījis kādu kandidātu iekļaušanai komisijā, bet, pamatojoties uz 

iesniegtajiem pretendentu dokumentiem, tika izvērtēta atbilstība formālajām prasībām, 

kuras bija noteiktas Domes lēmumā. 

 

J.Vītoliņš precizē, ka Domes priekšsēdētājs ir iesniedzis savu priekšlikumu, bet lēmumu 

pieņem Ventspils valstspilsētas pašvaldības dome. 

 

D.Ošenieks norāda, ka iesniegtajos materiālos ir redzami visi kandidāti un viņu atbilstība 

kritērijiem. Tie kandidāti, kuri neatbilda kritērijiem, netika izvēlēti. 

 

Ģ.V.Kristovskis pauž uzskatu, ka kandidātu izvirzīšanas process ir bijis bez visu politisko 

spēku līdzdalības iesaistes, tiem nepiedaloties izvērtēšanas procesā, kā arī viens politiskais 

spēks nevar lemt par cita politiskā spēka izvirzītiem kandidātiem. 

 



 

A.Gūtmanis aicina veikt izmaiņas sagatavotajā lēmuma projektā, jo, atklājoties jauniem 

apstākļiem, vienam no ieteiktajiem Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu 

komisijas locekļa kandidātiem Oskaram Junkaram pastāv interešu konflikta risks, esot 

Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu komisijas sastāvā, jo viņš ir algots 

darbinieks uzņēmumā SIA “Volts”, kas daudzos iepirkumos tieši pretendē vai arī piedalās 

kā apakšuzņēmējs konkursos, un attiecīgi O. Junkars nevar piedalīties iepirkuma procedūrā. 

Ņemot vērā šo apstākli, priekšlikums ir Oskaru Junkaru iekļaut Iepirkumu komisijas sastāvā, 

kuras kompetencē ir citu jautājumu izskatīšana, savukārt Iepirkumu komisijas sastāvā 

iekļauto Saniju Rozentāli iekļaut Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības iepirkumu 

komisijā. Aicina deputātus atbalstīt izteikto priekšlikumu. 

 

 

J.Vītoliņš vēlas uzsvērt, ka demokrātiskā valstī varu neviens sagrābt nevar, izvēli izdara 

pilsētas iedzīvotāji, kā arī atkārtoti norāda, ka ne izpilddirektors, ne komisiju apkalpojošās 

struktūrvienības neizdarīja izvēli, tikai formālu izvērtējumu kritērijiem, kas noteikti 

komisiju nolikumos, savukārt lēmuma projektā ir iekļauts Domes priekšsēdētāja 

ierosinājums, ko ierobežoja pieteikumu skaits un kandidātu atbilstība. 

 

 

Dome, atklāti balsojot ar 7 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš); PRET – nav; 

ATTURAS – 2 (Bruno Jurševics, Ģirts Valdis Kristovskis), pieņēma lēmumu “Par pastāvīgo 

komisiju personālsastāvu apstiprināšanu” (Lēmums Nr.1) ar deputāta Aigo Gūtmaņa 

piedāvātajiem grozījumiem.  

 

Deputāti Ģ.V.Kristovskis un B.Jurševics izsakās par balsošanas motīviem. 

 

 

3.§ 

Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 

komisijas  personālsastāva apstiprināšanu 

Ziņo: O.Rudzītis 

 

O.Rudzītis lūdz veikt izmaiņas sagatavotajā lēmuma projektā, pamatojoties uz saņemto 

informāciju no Kurzemes reģionālās vides pārvaldes, ka darbam komisijā tiek deleģēts 

Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes direktora vietnieks Ivo Lemšs. 

 

J.Vītoliņš informē, ka no Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes tiks 

pieprasīts oficiāls apstiprinājums un ar to tiks informēti visi deputāti. 

 

Dome, atklāti balsojot ar 8 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds Pūpols, Jānis Vītoliņš), 

PRET – nav; ATTURAS – 1 (Ģirts Valdis Kristovskis) pieņēma lēmumu “Par pastāvīgo 

komisiju personālsastāvu apstiprināšanu” (Lēmums Nr.2), veicot izmaiņas sagatavotā 

lēmuma projekta 17.punktā, iekļaujot komisijā Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālā 

vides pārvaldes direktora vietnieku Ivo Lemšu. 

 

 

  



 

4.§ 

Par nākamās kārtējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdes sasaukšanu  

Ziņo: Jānis Vītoliņš 

 

PROTOKOLLĒMUMS 

4.§ 

Par nākamās kārtējās Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdes sasaukšanu  

Dome, atklāti balsojot ar 9 balsīm PAR (Guntis Blumbergs, Andris Grigalis, Aigo Gūtmanis, 

Bruno Jurševics, Ģirts Valdis Kristovskis, Kristīne Lemberga, Didzis Ošenieks, Normunds 

Pūpols, Jānis Vītoliņš), PRET – nav, ATTURAS‒ nav, nolemj: 

 

Nākamo kārtējo Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes sēdi sasaukt 2022.gada 

20.janvārī plkst.13:00. 

 

Sēdi slēdz plkst.13:30. 

 

 

 

Sēdes vadītājs, 

Domes priekšsēdētājs        Jānis Vītoliņš 

(2022.gada 11.janvārī) 

 

 

Domes sēžu sekretāre        Sintija Putniņa 

(2022.gada 11.janvārī) 

  



 

Domes sēdē pieņemto lēmumu 

saraksts 

(2022.gada 4.janvārī) 

 

PROTOKOLS NR.1 

 

 

 

Nr.p.k. Nr. Izskatāmā jautājuma nosaukums Ziņotājs 

1. Protokollēmums 

Nr.1 

Par domes sēdes darba kārtības apstiprināšanu J.Vītoliņš 

2. Lēmums Nr.1 Par pastāvīgo komisiju personālsastāvu 

apstiprināšanu 

A.Priedoliņa 

3 Lēmums Nr.2 Par Ventspils pilsētas un Ventspils novada sadarbības 

teritorijas civilās aizsardzības komisijas  

personālsastāva apstiprināšanu 

O.Rudzītis 

4. Protokollēmums 

Nr.4 

Par Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 

nākamās kārtējās sēdes sasaukšanu 

J.Vītoliņš 


