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LATVIJAS  REPUBLIKA

VAIŅODES   NOVADA  DOME

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435,
 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE 

Nr. 18
Vaiņodes novada Vaiņodē

2016.gada 30. augustā

Sēde sasaukta: plkst. 1500

Sēdi atklāj: plkst. 1515

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

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

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ),

Uzaicināti piedalīties un piedalās: pašvaldības izpilddirektors Egils Juzups

Darba kārtībā:
1. Par dāvinājumu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu
2. Par izmaiņām štatu sarakstā
3. Par finansējumu pedagogu darba samaksai Vaiņodes vidusskolā un pirmsskolas izglītības iestādē

“ Zīlīte”
4. Par komunālās nodaļas Vadītāja E. Audera iesnieguma izskatīšanu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības.
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  Tiek veiks sēdes audioieraksts
1.p.

Par dāvinājumu skolēniem uzsākot jauno mācību gadu

/ziņo : V. Jansons/

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15. pantu 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.);

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 30.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aigars Dīks,  Aiga Jaunzeme, Teodors

Roze, Sandra Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Atbalstīt EUR 3.00 (trīs euro, 00 centi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram skolēnam, kurš mācās:
Vaiņodes vidusskolā, Vaiņodes Mūzikas skolā un Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”. 
1.2. Atbalstīt EUR 3.00 (trīs euro, 00 centi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram Vaiņodes novadā
deklarētam skolēnam, kurš mācās Vaiņodes internātpamatskolā un Purmsātu speciālā internātpamatskolā.
1.3. Nauda iesniedzama klašu audzinātājiem.
1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

2.p.
Par izmaiņām štatu sarakstā

/ziņo : V. Jansons/

Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību saraksta izmaiņu projekts.

Pamatojoties uz iepriekšminēto  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības
iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 30.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aigars Dīks,  Aiga Jaunzeme, Teodors

Roze, Sandra Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Apstiprināt iesniegtās Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību saraksta izmaiņas:

2.1.1.PII Zīlīte (091) Saimniecības pārzinis  (5151 11) no 0.5 l uz 0.7 l ar amatalgu 336.34 EUR
2.1.2.PII Zīlīte (091) Medmāsa (3221 01) no 0.5 l uz 0 l  (likvidēt )
2.1.3.  Kultūras nams ( 0823) Apstiprināt sarakstā: Ansambļa vadītājs (2652 18) 0.2 l ar amatalgu
159.12 EUR
2.1.4. Kultūras nams ( 0823) Amatierteātra kolektīva  vadītājs (2654 11) 0.4 l ar amatalgu no 119.60
EUR uz 0.4 l ar amatalgu 212.00 EUR
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2.1.5. Dome (011) Projektu vadītājs/iepirkumu komisijas vadītājs 1 likme uz  Projektu vadītājs (2422
01) – 0.7 l ar amatalgu 669.03 EUR
2.1.6.  Dome (011) Iepirkumu komisijas vadītājs (3323 01) – 0.2 l ar amatalgu 191.15 EUR
2.1.7.  Dome (011)  Administratīvās komisijas vadītājs  – 0.1 l ar amatalgu 95.58 EUR
2.1.8.  Dome (011 ) Projektu vadītāja palīgs (3343 13) – 0.5 l ar amatalgu 296.40
2.1.9. Tūrisms (0473) Lauku tūrisma speciālists (4221 05) – 0.5 l ar amatalgu 296.40

2.2.  Izmaiņas spēkā no 2016. gada 1. septembra.
2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

3.p.
Par finansējumu pedagogu darba samaksai Vaiņodes vidusskolā un pirmsskolas izglītības

iestādē “ Zīlīte”

/ziņo : Z. Mickus/

Pamatojoties uz iepriekšminēto  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts,
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības
iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 30.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aigars Dīks,  Aiga Jaunzeme, Teodors

Roze, Sandra Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1.1. Piešķirt papildus finansējumu PII “ Zīlīte” pedagogu atalgojumam EUR 131.28 apmērā mēnesī no

2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. maijam.

3.1.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aigars Dīks,  Aiga Jaunzeme, Teodors

Roze, Sandra Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Balsojumā nepiedalās deputāts Zigmunds Mickus -  Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā 11.pants.

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.2.1. Piešķirt papildus finansējumu Vaiņodes vidusskolas atbalsta personāla un administrācijas

atalgojumam EUR 1366.73 apmērā mēnesī no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. maijam.

3.2.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.

4.p.
Par komunālās nodaļas vadītāja E. Audera iesnieguma izskatīšanu

/ziņo : V. Jansons/

Pamats: Komunālās nodaļas vadītāja  ….. p.k. …, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā

12.08.2016, iereģistrēts ar Nr. 3-6/846  ar lūgumu atļaut apvienot komunālās nodaļas vadītāja amatu ar

Medību sporta kluba “ Vaiņode” valdes locekļa amatu.
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Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants. Vispārējie valsts

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (1) Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. (2) Ja likumā nav

noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā,

piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas

ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem

vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, kurās valsts

vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās,

kurās valsts vai pašvaldība vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks. Par šajā daļā

minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs.

Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aigars Dīks,  Aiga Jaunzeme, Teodors

Roze, Sandra Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1. Dome piekrīt un atļauj … p.k. ……., savienot komunālās nodaļas vadītāja amatu ar Medību sporta

kluba “ Vaiņode” valdes locekļa amatu.

4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā.

Sēdi slēdz plkst. 1550

Sēdes vadītājs:      /personīgais paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētājs:             /personīgais paraksts/          I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2016.gada 7. septembrī


