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 DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.14 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 4. oktobrī 
 
Sēde sasaukta plkst.1630 

 

Sēdi atklāj plkst.1630 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  sekretāre Inese Pūlīte 
 
Piedalās – Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Sandra 
Grosberga, Valdis Līkosts 
 
Nepiedalās: Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs ( pamatdarba dēļ ) 
 
Sēdes darba kārtībā: 
 

1. Par PII “ Zīlīte” pirmsskolas pedagogu tarifikācijas no pašvaldības finansējuma,  
apstiprināšanu 
2. Par Vaiņodes vidusskolas vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 

tarifikācijas no pašvaldības finansējuma, apstiprināšanu 
3. Par Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu tarifikācijas no pašvaldības finansējuma, apstiprināšanu 

 
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-
protokoli/ 
 

Balsojums par ārkārtas sēdes darba kārtību: 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR –7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Valdis Līkosts, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Piekrist izsludinātai sēdes darba kārtībai un  pievienot papildjautājumus: 

4.p. “Par īres līguma laušanu /…./ iesniegums” 
5.p. “Par īres līguma slēgšanu /…../ iesniegums” 



 
 
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 
 

1.p. 
Par PII “ Zīlīte” pirmsskolas pedagogu tarifikācijas no pašvaldības finansējuma, apstiprināšanu 

/ziņo: Z. Mickus/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas 
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 –7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Valdis Līkosts, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt  PII “ Zīlīte” pedagogu tarifikāciju no pašvaldības finansējuma no 01.09.2018. līdz 

31.12.2018.   

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Pirmsskolas izglītības iestādē “ Zīlīte” un  Vaiņodes novada pašvaldības 

grāmatvedībā izpildei.  

 

2.p. 
Par Vaiņodes vidusskolas vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 

tarifikācijas no pašvaldības finansējuma, apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 Pamats: Vaiņodes vidusskolas direktora Zigmunda Mickus iesniegums, iesniegts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 03.10.2018. un iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/930 . 

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.447” Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba 
samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs 
”, kas neparedz finansējumu izglītības iestāžu sociālo pedagogu darba algām, lūdzu rast iespēju līdzfinansēt 
no pašvaldības budžeta 1likmi Sociālo pedagogu (2 pedagogi) darba samaksai un 0,35 likmes Vispārējās 
vidējās izglītības skolotāja (palīgskolotajam ķīmijā) darba samaksai. 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punkts Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas 
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 –6 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedalās 

deputāts Zigmunds Mickus 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 



 
2.1. Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu 

tarifikāciju no pašvaldības finansējuma no 01.09.2018 līdz 31.12.2018.   

2.2. Apstiprināt  Vaiņodes vidusskolas direktora amata algas likmi  EUR 1180,00 . 

2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes vidusskolā un  Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā 

izpildei. 

3.p. 
Par Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu tarifikācijas no pašvaldības finansējuma, apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē, 01.10.2018., Nr. 2.1.11/2018/922  ar lūgumu rast iespēju segt 0.65  pedagoģisko likmi Vaiņodes 
mūzikas skolā no pašvaldības budžeta. 

Pedagogu algas zemākā likme no šā gada 1. septembra ir 710 eiro. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto  un 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. 15. panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldībām 
ir šādas autonomās funkcijas: 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 –7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Valdis Līkosts, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Apstiprināt Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu tarifikāciju no pašvaldības finansējuma no 01.09.2018 

līdz 31.12.2018.   

3.2. Lēmums iesniedzams  Vaiņodes mūzikas skolā un Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā 
izpildei. 

4.p. 
Par īres līguma laušanu /…./ iesniegums 

Pamats: /…./, p.k. /…./, deklarētā dzīvesvieta: /…./, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 10.09.2018.,Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/848, ar lūgumu lauzt īres 
līgumu adresē – /…./, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 04.10.2018. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās 
nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa piekrīt lauzt īres līgumu adresē – /…./, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. Telpu nomas līgums par dzīvokli /…./ noslēgts 2014. gada 06. martā Nr. 15-2014. Tālāk 
iesniegums tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 

Nekustamais īpašums “/…/”, kadastra Nr. 6492 006 00521 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:  



 
PAR –7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Valdis Līkosts, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Ar 04.10.2018 lauzt 2014. gada 06. marta īres līgumu Nr. 15-2014 noslēgtu ar  /…./ p.k. /…./, adresē 
– /…./ Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.10.2018. 
4.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un Skaidrītei Beļskai izpildei. 
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Kurzemes rajona tiesā Lielā ielā 
4, Liepājā. 

5.p. 
Par īres līguma slēgšanu /…./ iesniegums 

 
Pamats: /…./, p.k. /…./, deklarētā dzīvesvieta: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 10.09.2018.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/848, 
ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli adresē – /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās 
nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu ar /…/ adresē – /…/, Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. Tālāk iesniegums tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.  
 
Nekustamais īpašums “/…./”, kadastra Nr. 6492 006 0522 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR –7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Valdis Līkosts, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Piešķirt  /…./, p.k. /…./, īres tiesības uz dzīvokli adresē /…./, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
5.2. /……/ slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja minētajā 
termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
5.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes lietu 
speciālistam izpildei. 
5.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Kurzemes rajona tiesā Lielā ielā 
4, Liepājā. 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 1900 

Sēdes vadītājs:           /personīgais paraksts /                                                V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:              /personīgais paraksts/                                                  I. Pūlīte                                            

 

Protokols parakstīts 2018.gada 05.oktobrī 


