
 

LATVIJAS REPUBLIKA 

KRUSTPILS NOVADA PAŠVALDĪBA 
Reģ.Nr.90009118116 

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202  

Tālrunis 65237635,  e-pasts: novads@krustpils.lv  

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Jēkabpilī 

 

2020. gada 27. jūlijā Nr.12. 

 

Sēde sasaukta plkst.  14:00 

Sēdi atklāja plkst.  14.00 

 

Sēdi vada:  

Domes priekšsēdētāja vietniece Kornēlija Brūniņa 

Sēdi protokolē:  

Administratīvās nodaļas dokumentu pārvaldības speciāliste Ruta Ivanova 

 

Sēdē piedalās: 

Deputāti: 

 

Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve,Juris 

Puriškevičs, Elīna Serkova,Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne  

 

Pašvaldības darbinieki: 

Izpilddirektora p.i. Līga Garkalne, sabiedrisko attiecību speciāliste Justīne Iie, personālvadības 

speciāliste Rasma Mazulāne, finansiste Baiba Voltmane, Atašienes pagasta pārvaldes vadītāja 

Ilona Zalāne, datortīklu un IS administratore Anita Dzenuška 

 

Sēdē nepiedalās:  

Deputāti: Mārtiņš Felss, Kārlis Pabērzs j. , Kārlis Stars, Kārlis Pabērzs – attaisnojošu 

iemeslu dēļ 

 

 

Darba kārtība: 

1. Par “Mežāres pamatskolas direktora amata pretendentu  atlases konkursa nolikums” 

apstiprināšanu  

2.  Par “Vīpes pamatskolas direktora amata pretendentu  atlases konkursa nolikums” 

apstiprināšanu  

3.  Par “Variešu sākumskolas direktora amata pretendentu  atlases konkursa nolikums” 

apstiprināšanu  

 

mailto:novads@krustpils.lv


Jautā V.Stiebriņa, atbild K.Brūniņa. Izsakās V.Stiebriņa, K.Brūniņa, V.Golubevs. 

A.Vetere atgādina, ka ir bijis priekšlikums mazās skolas pievienot kā filiāles. Atbild 

K.Brūniņa. Izsakās V.Golubevs, paskaidro R.Mazulāne. Izsakās L.Zalāne, atbild R.Mazulāne. 

Jautā E.Serkova, izsakās L.Zalāne, K.Brūniņa, J.Puriškevičs.  

E.Serkova jautā par vīziju izglītības jomā. Izsakās V.Golubevs, K.Brūniņa, E.Serkova, 

P.Gravāns, K.Brūniņa 

 

 

1. 

Par “Mežāres pamatskolas direktora amata pretendentu  atlases konkursa nolikums” 

apstiprināšanu 

Ziņo  Rasma Mazulāne. 

Jautā V.Stiebriņa, atbild R.Mazulāne, B.Voltmane. Izsakās V.Stiebriņa, paskaidro 

K.Brūniņa. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.496 

"Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas 

un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei", 

4.punktu ir izstrādāts Nolikums, lai organizētu konkursu uz Mežāres pamatskolas direktora 

amata vietu.  

Nolikumā ir iestrādāti atlases kritēriji, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 

19.aprīļa noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību 

izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu 

vadītāju amatu pretendentu atlasei", kuros 4.punkts nosaka, ka dibinātājs izdod pretendentu 

atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku, izveido 

pretendentu atlases komisiju, izsludina atklātu konkursu uz izglītības iestādes vadītāja vai 

izglītības pārvaldes vadītāja amatu, organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un 

atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka Pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 

pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību 

izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" 

(Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 1 (Vija Stiebriņa), "Atturas" – 2 (Elīna 

Serkova, Aija Vetere) , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt pielikumā pievienoto “Mežāres pamatskolas direktora amata 

pretendentu atlases konkursa nolikums”.  

2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildi. 

 

  



2. 

Par “Vīpes pamatskolas direktora amata pretendentu  atlases konkursa nolikums” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo  Rasma Mazulāne. 

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.496 

"Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas 

un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei", 

4.punktu ir izstrādāts Nolikums, lai organizētu konkursu uz Vīpes pamatskolas direktora 

amata vietu.  

Nolikumā ir iestrādāti atlases kritēriji, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 

19.aprīļa noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību 

izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu 

vadītāju amatu pretendentu atlasei", kuros 4.punkts nosaka, ka dibinātājs izdod pretendentu 

atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku, izveido 

pretendentu atlases komisiju, izsludina atklātu konkursu uz izglītības iestādes vadītāja vai 

izglītības pārvaldes vadītāja amatu, organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un 

atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka Pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 

pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību 

izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, atklāti balsojot,  ar 8 balsīm "Par" 

(Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – nav, "Atturas" – 3 (Elīna Serkova, Vija 

Stiebriņa, Aija Vetere) , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt pielikumā pievienoto “Vīpes pamatskolas direktora amata 

pretendentu atlases konkursa nolikums”.  

2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildi. 

 

  

3. 

Par “Variešu sākumskolas direktora amata pretendentu  atlases konkursa nolikums” 

apstiprināšanu 

 

Ziņo  Rasma Mazulāne. 

Izsakās B.Voltmane, ierosina noteikt slodzi 0,8, lai nemaldinātu pretendentus. 

Izsakās K.Brūniņa, atbalsta priekšlikumu.  

 

Pamatojoties uz LR likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 9. punktu un 

41.panta pirmās daļas 2.punktu, Ministru kabineta 2014.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.496 

"Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas 

un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei", 



4.punktu ir izstrādāts Nolikums, lai organizētu konkursu uz Variešu sākumskolas direktora 

amata vietu.  

Nolikumā ir iestrādāti atlases kritēriji, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 

19.aprīļa noteikumiem Nr.496 "Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību 

izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu 

vadītāju amatu pretendentu atlasei", kuros 4.punkts nosaka, ka dibinātājs izdod pretendentu 

atlases konkursa nolikumu, kurā ietver arī pretendentu vērtēšanas metodiku, izveido 

pretendentu atlases komisiju, izsludina atklātu konkursu uz izglītības iestādes vadītāja vai 

izglītības pārvaldes vadītāja amatu, organizē pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanu un 

atbilstoši komisijas ieteikumam pieņem lēmumu par piemērotākā pretendenta iecelšanu amatā.  

Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka Pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 

pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību 

izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”, atklāti balsojot,  ar 11 balsīm "Par" 

(Kornēlija Brūniņa, Vladimirs Golubevs, Pēteris Gravāns, Egils Jaksons, Daina Kalve, Juris 

Puriškevičs, Elīna Serkova, Vija Stiebriņa, Aija Vetere, Dace Vītola, Līga Zalāne), "Pret" – 

nav, "Atturas" – nav , Krustpils novada dome nolemj: 

1. Apstiprināt pielikumā pievienoto “Variešu sākumskolas direktora amata 

pretendentu atlases konkursa nolikums”.  

2. Uzdot novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt lēmuma izpildi. 

 

Sēdi slēdz plkst.14.25 

 

 

Sēdes vadītājs                                                                                   K.Brūniņa 
27.07.2020. 

Sēdes protokolētājs                                                                               R.Ivanova 

27.07.2020. 


