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Sēde sasaukta plkst.1630 

Sēdi atklāj plkst.1630 

 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti: Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Zigmunds Mickus 

Nepiedalās: Aigars Dīks 

 
 

       Darba kārtība  

 

1. Par pedagogu darba algu tarifikācijas apstiprināšanu 

2. Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu darba samaksu 

3. Par ceļa izdevumu segšanu Vaiņodes vidusskolas matemātikas skolotājam 

4. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 60 nodošanu Vaiņodes internātpamatskolas valdījumā  
 
Balsojums par dienas kārtību:  

 

Atklāti balsojot:  

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe,  Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
 

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības un papildināt sēdes darba kārtību ar 5.punktu „Par interešu 

izglītības mērķdotācijas apstiprināšanu”. 
 

mailto:dome@vainode.lv
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1.p.  

Par pedagogu darba algu tarifikācijas apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par 
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 

iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
1.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” (pirmsskolas) pedagogu 

tarifikāciju  no 2013.gada septembra līdz 31.12.2013.  

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.  

 

 

 

2.p.  

Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu darba samaksu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Vajadzīgs  papildus finansējumus Liepājas rajona Sporta skolas Vaiņodes novada handbolu  treneru 

darba samaksai  no Vaiņodes domes budžeta 1,381 likmju (29 stundas) apmērā no 2013. gada 
1.septembra līdz 2013. gada 31. decembrim , lai saglabātu mācību treniņu grupu, audzēkņu un treneru 

skaitu Vaiņodes novadā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par 
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 

iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus,  Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

2.1. Apstiprināt štatu sarakstā ar 2013.gada 01.septembri sekojošas likmes un darba algas: 

 2.1.1. Treneris handbolā, 0.571 slodzes likme, darba alga Ls 157,14 mēnesī; 
 2.1.2. Treneris handbolā, 0.238 slodzes likme, darba alga Ls 80,00 mēnesī; 

 2.1.3. Treneris handbolā, 0.524 slodzes likme, darba alga Ls 146,67 mēnesī. 

2.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
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3.p.  

Par ceļa izdevumu segšanu Vaiņodes vidusskolas matemātikas skolotājam 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Matemātikas skolotājs Vaiņodes vidusskolā, lūdz segt ceļa izdevumus nokļūšanai uz darba vietu no 
Liepājas uz Vaiņodes vidusskolu 

Dienā 120 km, dīzeļdegviela, 9 l uz 100 km 

Kopā mēnesī tiek nobraukti Ls 172.80,  

Priekšlikums: atmaksāt 50%apmērā, t.i., Ls 86.40 
 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai 

arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

15.panta pirmās daļas 4.punktu, gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 

bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla 

palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.  

 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus,  Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

 

3.1. Segt J. Z., ar 2013.gada septembra līdz 31.12.13. 50% apmērā no ceļa izdevumiem, t.i., Ls 86.40 
(astoņdesmit seši lati 40 santīmi) mēnesī. 

3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 

4.p. 

Par nekustamā īpašuma „Vaiņodes internātpamatskola” nodošanu Vaiņodes 

internātpamatskolai bezatlīdzības lietošanā 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: 30.09.2013. Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta iesniegums Nr. 1-12.1/65, 

saņemts Vaiņodes novada domē 30.09.2013., iereģistrēts ar Nr.3-6/936, ar lūgumu nodot Vaiņodes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Raiņa iela 60 valdījumā. 
 

Konstatēts: nekustamais īpašums Raiņa iela 60, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 

kadastra numuru 6492 006 0641, kas sastāv no zemes gabala 9.3074 ha platībā, uz zemes gabala 
atrodas 9 (deviņas) ēkas. Saskaņā ar Liepājas tiesas zemesgrāmatu nodaļas, Vaiņodes pagasta 

zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000457507 ierakstu nekustamā īpašuma „Vaiņodes 

internātpamatskola”, ar adresi Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., īpašnieks 

Vaiņodes novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir Izglītības un zinātnes iestāžu 
apbūve. Minētais nekustamais īpašums veic Internātpamatskolas funkcijas.  

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 42.pants (2) Atvasinātas publiskas personas 
nekustamo īpašumu var nodot bez atlīdzības citas atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašumā. 

Atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcija lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā 

īpašuma nodošanu bez atlīdzības nosaka, kādas valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas 

personas funkcijas vai deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai nekustamais īpašums tiek nodots. 
Nostiprinot atvasinātas publiskas personas vai valsts īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, 

zemesgrāmatā izdarāma atzīme par atvasinātas publiskas personas lēmumā noteiktajiem tiesību 
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aprobežojumiem. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots atvasinātas publiskas 

personas lēmējinstitūcijas lēmumā par atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma nodošanu 

bez atlīdzības norādītās valsts pārvaldes funkcijas, atvasinātas publiskas personas funkcijas vai 
deleģēta pārvaldes uzdevuma veikšanai, valsts vai atvasināta publiska persona šo īpašumu bez 

atlīdzības nodod tai atvasinātai publiskai personai, kura šo nekustamo īpašumu nodevusi.  

(22) Ja atvasinātas publiskas personas funkcija tiek nodota valstij vai citai atvasinātai publiskai 
personai, atvasinātas publiskas personas pienākums ir ar funkcijas nodošanas brīdi valsts vai attiecīgās 

atvasinātas publiskas personas īpašumā bez atlīdzības nodot funkcijas izpildes nodrošināšanai 

izmantoto nekustamo īpašumu, izņemot biroja ēkas, ja valsts vai atvasināta publiska persona to 

pieprasa. Ja nodotais nekustamais īpašums vairs netiek izmantots attiecīgās funkcijas veikšanai, 
atvasināta publiska persona savā īpašumā esošo nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodod atpakaļ otrai 

atvasinātai publiskai personai, ja otra atvasināta publiska persona to pieprasa.  

43.pants. Šā likuma 42.pantā minētajos gadījumos lēmumu par publiskas personas mantas nodošanu 
īpašumā bez atlīdzības pieņem šā likuma 5. un 6.pantā minētās institūcijas.  

 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums 5. pants. (3) Ja 

publiskas personas mantu nodod bezatlīdzības lietošanā, par to pieņem lēmumu. Lēmumā norāda 
vismaz šādu informāciju: 

1) bezatlīdzības lietošanā nododamā manta, tās apjoms, bilances vērtība, stāvoklis un apraksts; 

2) nodošanas nepieciešamība un lietderība; 
3) nododamās mantas lietošanas vai izmantošanas mērķis un termiņš; 

4) gadījumi, kad nodotā manta atdodama atpakaļ; 

5) citi nepieciešamie noteikumi, tai skaitā noteikumi, lai nodrošinātu attiecīgās mantas saglabāšanu un 
atbilstošu izmantošanu. 

(31) Tiesību subjekts, kuram nodota manta bezatlīdzības lietošanā, nodrošina attiecīgās mantas 

uzturēšanu, arī sedz ar to saistītos izdevumus. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto: 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus,  Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
4.1. Ar 2013.gada 01.oktobri nodot Vaiņodes internātpamatskolai bezatlīdzības lietošanā nekustamo 

īpašumu ar nosaukumu „Vaiņodes internātpamatskola”, adrese: Raiņa iela 60, kas atrodas Vaiņode, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra numuru 6492 006 0641, ar kopējo platību 9.3074 ha, ar 9 

(deviņām) ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala. 
4.2. Līguma darbības termiņš 10 gadi, t.i., līdz 2023.gada 30.septembrim, ar tiesībām līgumu 

nostiprināt zemesgrāmatā. 

4.3. Uzdot domes juristam sagatavot bezatlīdzības lietošanas līgumu. 
4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolas direktoram, Valsts zemes dienestam, 

SIA „Vides investīciju fondā” un Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

4.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža 

Liepājā, Lielā ielā 4. 

 

 

5.p. 

Par interešu izglītības mērķdotācijas apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par 
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās 

vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un 

audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas 

iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p42
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p5
http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p6
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Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus,  Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas 
sadales komisijas lēmumu „Sadalīt un tarificēt valsts mērķdotāciju interešu izglītībai Vaiņodes 

novadā, izvērtējot iesniegtās programma (pielikumā) . 

 

 
 

 

 
Sēdi slēdz plkst. 1705 

Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   I. Pūlīte 
 

 

Protokols parakstīts 2013.gada 07.oktobrī 

 

 


