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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.14 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2019. gada 30. septembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.1645 

 

Sēdi atklāj plkst.1730 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Vita Barakauska 
 
Piedalās deputāti –Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus 
 
Nepiedalās: Valdis Līkosts – pamatdarbs, Sandra Grosberga – pamatdarbs, Arturs Blumbergs – pamatdarbs.  
 
Uzaicināti piedalīties: nav 

Sēdes darba kārtība: 

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. 
4. Par Vaiņodes mūzikas skolas direktores apstiprināšanu. 

Atklāti balsojot:  
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme; Zigmunds 
Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sēdes darba kārtību. 
2. Pievienot papildus punktu: 

5. Par 24.09.2019. Vaiņode novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 13  13. punkts “Par 
finansējumu Vaiņodes novada pedagogu pasākumam Skolotāju dienā”, atcelšanu. 

 

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: V. Jansons / 

Pamats: Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes direktores Irinas Jonušas iesniegums, iesniegts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 30.09.2019. un iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/889. Iesniegumā lūgts  piešķirt papildus 
finansējumu šādām amata vienībām: Skolotājs – logopēds, 0.445 slodze amatalga 333.75 EUR/ mēn., sporta 
skolotājs, 0.150 likmes, amatalga 112.50 EUR/ mēn. un mūzikas skolotājs – 0.409 likmes, amatalga 306.75 
EUR/ mēn. 

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, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme; Zigmunds 
Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
1.1. Piešķirt papildus finansējumu, no 01.09.2019. līdz 31.12.2019.,  no Vaiņodes novada pašvaldības 
budžeta sekojošām PII “Zīlīte” pedagogu amata vienībām:  

1.1.1. skolotājs – logopēds, 0.445 slodze amatalga 333.75 EUR/ mēn.;  
1.1.2. sporta skolotājs, 0.150 likmes, amatalga 112.50 EUR/ mēn.;  
1.1.3. mūzikas skolotājs – 0.409 likmes, amatalga 306.75 EUR/ mēn.  

1.2. Apstiprināt  PII “ Zīlīte” pedagogu tarifikāciju no pašvaldības finansējuma no 01.09.2019. līdz 

31.12.2019.   

1.3. 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 30.09.2019. un iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/882, 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, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme; Zigmunds 
Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 



 

2.1. Apstiprināt, no 01.09.2019 līdz 31.12.2019., no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Vaiņodes 

vidusskolas vispārējas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu tarifikāciju:  

2.1.1. Sociālo pedagogs, 1 likme,  780.00 EUR/mēn.  

2.1.2. vispārējās vidējās izglītības skolotājs (palīgskolotajs ķīmijā), 0,35 likme, 273.00 EUR/mēn.  

2.2. Apstiprināt  Vaiņodes vidusskolas direktora amata algas likmi  EUR 1240,00. 

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, 24.09.2019., Nr. 2.1.11/2019/866  ar lūgumu rast iespēju segt 0.60  pedagoģisko likmi Vaiņodes 
mūzikas skolā no pašvaldības budžeta. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto  un likuma „Par pašvaldībām” 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 – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme; Zigmunds 
Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Apstiprināt Vaiņodes mūzikas skolas tarifikāciju ar 0.6 pedagoģisko likmi, 450 EUR/ mēn. ( Četri simti 

piecdesmit euro un 00 centi ) no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta, no 01.09.2019 līdz 31.12.2019.   

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

 
4.p. 

Par Vaiņodes novada mūzikas skolas direktores apstiprināšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
Vaiņodes novada pašvaldība izsludināja vakanci uz Vaiņodes novada mūzikas skolas direktora amatu. 
Pretendenti varēja pieteikties līdz 16.09.2019. 
Pretendentu vērtēšanā piedalījās, ar 2019. gada 27. augusta Vaiņodes novada domes lēmumu, protokols nr. 
12, 8. punktu apstiprināta Vaiņodes novada mūzikas skolas direktora amata kandidātu vērtēšanas komisija: 
komitejas priekšsēdētāja Iveta Mame, komitejas locekļi Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga, Zigmunds 
Mickus, pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, PII “Zīlīte “ vadītāja Irina Jonuša 
Uz konkursu pieteicās 1 pretendents – Gunita Riežniece. 
Komisija pārbaudīja pretendentes atbilstību vakantajam amatam un intervēja pretendenti klātienē. 
 Ar 2019. gada 19. septembra Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas lēmumu tika lūgts 
Kultūras ministrijai apstiprināt Gunitas Riežnieces kandidatūru Vaiņodes novada mūzikas skolas direktora 
amatam.  

2019. gada 30. septembrī Vaiņodes novada domē tika saņemts Kultūras ministrijas atzinums, 
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/886. saskaņojumā teikts, ka Kultūras ministrija ir iepazinusies un izvērtējusi 
saņemto informāciju un, ievērojot Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 2.punktā noteikto, saskaņo 
Gunitas Riežnieces iecelšanu Vaiņodes Mūzikas skolas direktores amatā.  
Pamatojoties iepriekšminēto un uz Likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta  1. daļas 9. punktu tikai dome var 
iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un 



pašvaldības nolikumā paredzētajos gadījumos; Izglītības likuma 17. panta 3. daļas 1. un 2. punktu novada 
pašvaldība pieņem darbā un atbrīvo no darba tās padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu, tai skaitā 
speciālo izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, interešu izglītības iestāžu, profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu sportā vadītājus, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju, bet profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu mākslā vai kultūrā vadītājus — saskaņojot ar attiecīgās nozares ministriju; 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme; Zigmunds Mickus); PRET 
– 1, (Oļegs Jurjevs); ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Apstiprināt Gunitu Riežnieci, p.k. /…/, Vaiņodes novada mūzikas skolas direktora amatā ar 2019.gada 
01.oktobri. 
4.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoram slēgt Darba līgumu. 
4.3. Noteikt:  

4.3.1. amata slodzi 0.8;  
4.3.2. amatalgu 760.00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;  
4.3.3. pārbaudes laiku uz 3 (trīs) mēnešiem. 

4.4. Ar 30.09.2019. atbrīvot Mirandu Ulberti, p.k. /…/, no Vaiņodes mūzikas skolas direktora amata 
pienākumu pildīšanas. 

4.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības lietvedei, 
Mirandai Ulbertei un Gunitai Riežniecei izpildei. 

 

5.p. 

Par 24.09.2019. Vaiņo.0des novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 13 13. punkts “Par 
finansējumu Vaiņodes novada pedagogu pasākumam Skolotāju dienā”, atcelšanu 

 
Pamatojoties uz to, ka skolotāju dienas pasākums nav finansējams no pašvaldības budžeta, jo nav 
pašvaldības autonomā funkcija, kā arī nav pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva iedzīvotāju interesēs, deputāti 
ir konstatējuši, ka šāda pasākuma finansēšana no pašvaldības budžeta nav likumīgi pamatota. 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme; Zigmunds 
Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.  Atcelt 24.09.2019. Vaiņode novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 13  13. punkts “Par 
finansējumu Vaiņodes novada pedagogu pasākumam Skolotāju dienā”. 

 
 
Sēdi slēdz plkst. 1800 

Sēdes vadītājs:                                                                                           V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:                                                                                                   V. Barakauska 

 

Protokols parakstīts 2019.gada 03.oktobrī 


