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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr. 13 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
 

2015.gada 10. augustā 

 

Sēde sasaukta: plkst. 745 

Sēdi atklāj: plkst. 745 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – pašvaldības sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ ), Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus 

 

Darba kārtībā: 

1. Par  PII "Zīlīte" vadītāja apstiprināšanu amatā 
2. Par īres līguma laušanu  

3. Par īres līguma slēgšanu  

 
Atklāti balsojot:   

PAR - 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors 
Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

 Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības. 
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1.p. 
Par PII “ Zīlīte” vadītāja apstiprināšanu amatā 

/ziņo: V. Jansons / 
 

Pamats:  Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojums, saņemts 03.08.2015. Vaiņodes novada pašvaldībā, 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/803 , kurā pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 2. punktu, Izglītības 
un zinātnes ministrija saskaņo Irinas Jonušas kandidatūru Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” 
Vadītājas amatam. 

Pamatojoties uz 19.08.2014. Ministru kabineta 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” un konkursa uz Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes 
“Zīlīte” vadītāja amata pretendentu atlasi rezultātiem,  LR likuma „ Par pašvaldībām ” 21. panta pirmās 
daļas 9. punktu, kas nosaka ,ka tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu 
vadītājus, 15. panta pirmās daļas 4. punktu, pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju 
izglītību  

Atklāti balsojot:   

PAR - 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors 
Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1.  Iecelt Irinu Jonušu  p.k. ……, no 2015. gada 11. augusta uz nenoteiktu laiku pirmsskolas izglītības 
iestādes  “ Zīlīte” vadītāja amatā . 

1.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā līguma noslēgšanai un grāmatvedībā. 
 

2.p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: …. p.k. …. dzīvojoša  …  dzīv. …,  Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada domē 07.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/829, ar lūgumu izbeigt īres tiesības uz dzīvokli Sanatorija 
“ Vaiņode” 8 dzīv. …,  Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. Parādu nav. 

Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka  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. 

 
Atklāti balsojot:   

PAR - 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors 
Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  ….. p.k. …. par dzīvokli “Sanatorija“ Vaiņode”, 8 dzīv….,  Vaiņodes  
pag., Vaiņodes nov. ar 11.08.2015. 
 
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
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3. p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: … p.k. ….., dzīvojošas ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 20.08.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/749, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Sanatorija 
“ Vaiņode” 8 dzīv. …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies trīs personas. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
 
Atklāti balsojot:   

PAR - 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors 
Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli Sanatorija “ Vaiņode” 8 dzīv. …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies 
trīs  personas. 
3.2. …..  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 800 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                              V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:                    /personīgais paraksts/                                          I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 13. augustā 

 

 


