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ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 16 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2014.gada 5. septembrī. 

 
Sēde sasaukta: plkst.800 

 

Sēdi atklāj: plkst.800 

 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti: Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, Zigmunds Mickus, 

 
Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ ), Sandra Grosberga ( pamatdarba dēļ ), Aigars Dīks 

( pamatdarba dēļ) 

 

Uzaicināts piedalīties – nav 
 

Darba kārtībā :  

 
1. Par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu. 

2. Par pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” darba laika apstiprināšanu. 

3. Par  Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 

 

Atklāti balsojot:  

 
PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

Teodors Roze ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības . 

 

 

mailto:dome@vainode.lv


1.p. 

Par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktu, 12.panta 1.daļu, 20. 

un 21.pantu un 16.10.2012. MK noteikumiem Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 

plānošanas dokumentiem ” 66.punktu 

 

Atklāti balsojot:  

 

PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 
Teodors Roze ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Uzsākt Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādi. 

1.2. Apstiprināt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Oļegu Jurjevu par Vaiņodes 

novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādes vadītāju. 

1.3. Apstiprināt Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādes darba 

uzdevumu (pielikumā). 

1.4. Paziņojumu par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādes 

uzsākšanu publicēt pašvaldības mājas lapā internetā www.vainode.lv  un izdevumā „Vaiņodes 

novada vēstis”. 

1.5. Lēmumu par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015-2030.gadam izstrādes 

uzsākšanu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Kurzemes plānošanas 

reģionam. 

1.6. Atbildīgais par lēmuma izpildi projektu vadītājs Oskars Zvejs. 

 

2.p. 

Par pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” darba laika apstiprināšanu 

/ ziņo: V. Jansons / 

 
Pamats: Pirmsskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” vadītājas iesniegums Nr. 7-1-6.2/12 saņemts 27.08.2014. 

Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar Nr. 3-6/867 ar lūgumu apstiprināt pirmskolas izglītības iestādes 

darba laiku no 01.09.2014. darba dienās no plkst. 7.30 - 17.30 
 

Pamatojoties uz 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, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 
Teodors Roze ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Apstiprināt pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte “ darba laiku 01.09.2014. darba dienās no plkst. 7.30 

-17.30. 

2.2. Lēmuma izraksts izsniedzams pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” vadītājai. 



 

3.p. 
Par  Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 04.09.2014. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-6/911, 
ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu trīs kalendārās nedēļas sākot ar 2014.gada 08. septembri. 

 

Saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta, ikgadējais 
apmaksātais atvaļinājums, pirmo daļu, Amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura ilgums 

ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu, 

Saskaņā ar Darba likuma 149.panta 1.daļu, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto 

atvaļinājumu un  2.daļu, savstarpēji vienojoties ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt 
pa daļām. 

 

Atklāti balsojot:  

 

PAR –5 (Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze ); PRET – 

nav; ATTURAS – nav, 
 

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 11.pants. 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k. ….  ikgadējo 

apmaksāto atvaļinājumu trīs kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, no 2014.gada 08. septembra līdz 

2014. gada 28. septembrim (ieskaitot), par darba gadu no 2013.gada 01.oktobra līdz 2014.gada 30. jūnijam. 
 

3.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus veikt 

Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM . 

 
3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 
 

Sēdi slēdz plkst. 820 

 

 
Sēdes vadītājs:    /paraksts/                  V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:    /paraksts/                I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 9. septembrī 

 

 

 

 


