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Sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi atklāj plkst. 1505 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks: Oļegs Jurjevs 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts 
 
Nepiedalās  – Visvaldis Jansons 

 
Uzaicināti piedalīties: domes juriste Sarmīte Volkova 
 
Darba kārtība: 
 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 
1. Par NĪ „Vizbulīši” zemes vienības sadalīšanu. 
2. Par adreses  piešķiršanu nekustamam īpašuma „Pūpoli”. 
3. Par adrese piešķiršanu nekustamam īpašumam „Sērmolīši”. 
4. Par zemes nomas slēgšanu/padarināšanu.  
    4.1. E. Audera iesniegums. 
    4.2. V.Mamja iesniegums. 
    4.3. D. Bunkuvienes iesniegums. 
II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
5. Par cirsmas izsoles noteikumu un komisijas apstiprināšanu. 
 
Priekšlikums papildus sēdes darba kārtībā iekļaut: 
6. Par ceļa izdevumu segšanu Vaiņodes Mūzikas skolas pedagogiem. 
7. Par komunālās nodaļas vadītāja E.Audera aizvietošanu. 
8. Par vecāku līdzfinansējumu Vaiņodes Mūzikas skolā. 
9. Par pašvaldības atbalstu mērķdotācijai. 
10. Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu darba samaksu. 
11. Dažādi.  
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Balsojums par dienas kārtību un papildus jautājumiem: 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības. 
 
 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi 

 
1.p. 

Par nekustamā īpašuma „Vizbulīši” zemes vienības sadalīšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: A. Burbja, /………../ iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 24.08.2011.Nr.3-6/701, ar 
lūgumu, atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Vizbulīši” ar kadastra Nr. 6492 005 0042 ar kopējo 
platību 42.3 ha, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabalu apmēram 3.0 ha platībā, uz 
kura atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu. 
NĪ „Vizbulīši” sastāv no trīs zemes vienībām. Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0042, 
12.3 ha platībā, uz kuras atrodas ēkas, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0043, 14.3 ha 
platībā un zemes vienība ar kadastra Nr. 6492 005 0044, 15.7 ha platībā. No zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 6492 005 0042, 12.3 ha platībā, atdalīt apmēram 3.0 ha lielu platību (izpildot 
uzmērīšanu, platība var tikt precizēta) un piešķirt nosaukumu „Kastaņas” un zemes lietošanas mērķi 
lauksaimniecību.  
 
Zemes ierīcības likums, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās pašvaldības 
administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam izstrādāts 
teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 
5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka 
zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību 
robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības 
un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), 
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes 
konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai 
publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).  
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 
noteikumi” noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts 
nosaka, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un 
pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums 
nav nepieciešams, ja projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu  „Vizbulīši”, kas atrodas Vaiņodes pagasta Vaiņodes novadā, 
atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0042, 12.3 ha platībā, zemes gabalu 
apmēram 3.0 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas. 
1.2. Atdalītajai zemes vienībai ar 3.00 ha platībā uz kuras atrodas dzīvojamā ēka un palīgēkas, mainīt 
nosaukumu „Vizbulīši” un adresi „Vizbulīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. uz nosaukumu 
„Kastaņas” un adresi: „Kastaņas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
1.3. Atdalītajai zemes vienībai ar 3.00 ha platībā  noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 
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1.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. Darba uzdevums pielikumā. 
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
2.p 

Par adrešu piešķiršanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: G. Pūpola, /………../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 19.08.2011. Nr. 3-6/693, 
ar lūgumu, man piederošajam nekustamajam īpašumam „Pūpoli” ar kadastra Nr., 6492 004 0148, 0.53 
ha platībā piešķirt adresi „Pūpoli”. 
 
Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 
2.punktu Adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka);  6. punktu, adresācijas sistēmai piemēro 
šādus pamatprincipus: 6.1. administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; 6.2. katram 
adresācijas objektam piešķir vienu adresi; 6.3. adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas 
likumā noteiktajām prasībām; 6.4. viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes; 6.5. 
ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu 
savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu 
personu apvienības un publisko tiesību juridiskas personas nosaukumu; 6.6. adresācijas objektu 
numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem.  
MK noteikumu 8. punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās 
pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var 
rezervēt numuru apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas. 
11.punkts, Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai 
ēkai piešķir numuru ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, 
līdz ielu izveidei apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu. Mēneša 
laikā pēc ielu izveides un nosaukumu piešķiršanas tām pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija 
pieņem lēmumu par apbūvei paredzētās zemes vienības vai ēkas nosaukuma maiņu, aizstājot to ar 
numuru un piesaistot ielas nosaukumam. 
28. punktu, lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 
28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam; 28.2. hierarhiski 
augstākos adresācijas objektus. Lēmumā var neiekļaut republikas pilsētas un novada nosaukumu; 28.3. 
līdzšinējo konkrētā adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; 28.4. ēkas un ar to funkcionāli saistīto 
ēku, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas kadastra apzīmējumu (ja tāds ir). 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Piešķirt zemes vienībai „Pūpoli” un ēkai, kas uz tās atrodas, ar kadastra numuru 6492 004 0148, 
0.53 ha platībā adresi: Lauku iela 1D, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
2.2. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
2.3. Piecu dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes 
reģionālai nodaļai. 
2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
 

3.p. 
Par adreses piešķiršanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
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Pamats: VZD Kurzemes reģionālās nodaļas, reģ. Nr. 90000030432, adrese Graudu iela 27/29, 
Liepāja, iesniegums, saņemts e-pastā, ar lūgumu piešķirt adresi ēkai, kas atrodas uz zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 6454 003 0055, NĪ „Sērmolīši”.  
Piešķirt adresi  „Sērmolīši”, Embūtes pagasts, Vaiņodes novads     
 
Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 
2.punktu Adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 
paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka);  6. punktu, adresācijas sistēmai piemēro 
šādus pamatprincipus: 6.1. administratīvajā teritorijā adrese nedrīkst atkārtoties; 6.2. katram 
adresācijas objektam piešķir vienu adresi; 6.3. adresācijas objektu nosaukumi atbilst Valsts valodas 
likumā noteiktajām prasībām; 6.4. viena adreses elementa garums nepārsniedz 40 rakstzīmes; 6.5. 
ciema, viensētas, ēkas un apbūvei paredzētās zemes vienības nosaukumā nedrīkst izmantot vārdu 
savienojumu, kas satur fiziskas personas vārdu un uzvārdu, privāto tiesību juridiskas personas, šādu 
personu apvienības un publisko tiesību juridiskas personas nosaukumu; 6.6. adresācijas objektu 
numuros izmanto naturālus skaitļus, kas pierakstīti ar arābu cipariem.  
MK noteikumu 8. punktu, apbūvei paredzētajai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome vai tās 
pilnvarota institūcija piešķir, maina, likvidē nosaukumu vai numuru saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu. Pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija var 
rezervēt numuru apbūvei paredzētajai zemes vienībai un piešķirt to pēc būvprojekta saskaņošanas. 
28. punktu, lēmumā par adreses piešķiršanu pašvaldības dome vai tās pilnvarota institūcija norāda: 
28.1. adresācijas objekta atbilstību konkrētam šo noteikumu 2.punkta apakšpunktam; 28.2. hierarhiski 
augstākos adresācijas objektus. Lēmumā var neiekļaut republikas pilsētas un novada nosaukumu; 28.3. 
līdzšinējo konkrētā adresācijas objekta nosaukumu vai numuru; 28.4. ēkas un ar to funkcionāli saistīto 
ēku, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas kadastra apzīmējumu (ja tāds ir). 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Piešķirt ēkai, kas atrodas uz zemes vienības „Sērmolīši” ar kadastra numuru 6454 003 0055, 
adresi: „Sērmolīši”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
3.2. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
3.3. Piecu dienu laikā no lēmuma parakstīšanas brīža nosūtīt Valsts zemes dienesta Kurzemes 
reģionālai nodaļai. 
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

 
4.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 
nosaka: 17. punkts, persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, 
pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo 
noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos dokumentus, t.i., 6.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts 
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir 
sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un 
zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; 18.punkts, pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas 
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:  
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 18.3. pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
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Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: 
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Likuma 14.pantā ir 
noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli 
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  
 
4.1. E. Audera iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: E. Audera/………../ iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 19.08.2011. Nr. 3-6/690,  
ar lūgumu, iznomāt lauksaimniecības vajadzībām, zemes gabalu „Jaunie Meldri” ar kadastra Nr. 6492 
007 0172, 6.3 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Pašvaldībai piekritīga zeme. 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. Auderu, /………../ par zemes gabalu „Jaunie Meldri” 
ar kad.nr. 6492 007 0172, 6.3 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām.  
4.1.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
4.1.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
 

4.2. V. Mamja iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: V. Mamja, /………../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 01.09.2011. Nr.3-6/725, 
ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam 0.1 ha platībā uz laiku līdz pieciem gadiem.  
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. Mami, /………../, par zemes gabalu „Augustes centrs” 
ar kad.nr. 6492 005 0089, 0.1 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.  
4.2.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
4.2.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
4.3. D. Bunkuvienes iesnieguma izskatīšana 
 
Pamats: D. Bunkuvienes, /………../, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 31.08.2011. Nr.3-
6/714, ar lūgumu iznomāt zemi mazdārziņam 0.09 ha platībā  uz pieciem gadiem. 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D. Bunkuvieni, /………../, par zemes gabalu „Elkoņu 
iela 1” ar kad.nr. 6492 006 0642, 0.09 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.  
4.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2016.gada 31.decembrim.  
4.3.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 

 
5.p.  

Par cirsmas izsoles noteikumu un komisijas apstiprināšanu 
/ziņo: domes juriste S.Volkova/ 
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Ar 2011.gada 25.augusta Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.11, 11.p. Vaiņodes 
novada dome nolēma: veikt pašvaldībai piederošā īpašumā „Krūklīši”, inventarizācijas Nr. 
812891316, kad.nr. 6492 002 0064, kailcirti:  kvartāls Nr.2, nogabals Nr.30, 0.6 ha platībā; kvartāls 
Nr.3, nogabals Nr.12, 3.0 ha platībā;  kvartāls Nr.3, nogabals Nr.24, 0.6 ha platībā. Uzdot domes 
juristam S.Volkovai izstrādāt cirsmas izsoles noteikumus. Iesniegti cirsmas izsoles noteikumi, 
pielikumā. 
Nepieciešams papildināt cirsmas izsoles noteikumus un iekļaut punktu, „izsoles uzvarētājam 
pašvaldībai jāpiegādā 400 m3 malka”. 
Veikt izmaiņas 6.9.2. pases kopiju nav nepieciešama, jo tie, kas pieteiksies būs pašnodarbinātie vai 
saimniecisko darbību veicēji un viņiem ir saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas apliecība. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Apstiprināt cirsmas izsoles komisiju sekojošā sastāvā: komisijas vadītāja – juriste Sarmīte 
Volkova, locekļi – Visvaldis Jansons, Dainis Grietēns. 
5.2. Izdarot nepieciešamos labojumus, apstiprināt cirsmas izsoles noteikumus (Pielikums Nr.1). 
5.3. Uzdot cirsmas izsoles komisijai veikt nepieciešamās publikācijas, sagatavot un noorganizēt 
cirsmas izsoli. 
 

6.p.  
Par ceļa izdevumu segšanu Vaiņodes Mūzikas skolas pedagogiem 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, 2011.gada 20.septembra, iesniegums 
(saņemts Vaiņodes novada domē, 21.09.2011, Nr. 3-6/792) par ceļa izdevumu segšanu 50% apmērā. 
Pedagogu atalgojums ir minimāls. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu programmas 
apguvi, tiek pieņemti darbā pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. Tā kā atalgojums ir neliels, 
pamatojoties uz nelielu darba slodzi un ceļa izdevumi uz darbu ir lieli lūgums Vaiņodes novada domei 
daļēji segt pedagogu ceļa izdevumus. 

Katru mēnesi ceļa izdevumi ir sekojoši: 
 Inga Almane     Ls 64.00 mēnesī 

Dainis Vikmanis    Ls 64.00 mēnesī 
Anita Stirna     Ls 20.00 mēnesī 
Selga Puķīte    Ls 40.00 mēnesī 
Ivonna Rozentāle   Ls 15.00 mēnesī 
Irina Tiesnese    Ls 15.00 mēnesī 
Inguna Venena    Ls 40.00 mēnesī 
Eduards Videkers   Ls 32.00 mēnesī 
Inese Pāvila    Ls 40.00 mēnesī 

 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Segt Mūzikas skolas pedagogu ceļa izdevumus sekojošā apmērā: 

Inga Almane     Ls 32.00 mēnesī 
Dainis Vikmanis    Ls 32.00 mēnesī 
Anita Stirna     Ls 10.00 mēnesī 
Selga Puķīte    Ls 20.00 mēnesī 
Ivonna Rozentāle   Ls 7.50 mēnesī 
Irina Tiesnese    Ls 7.50 mēnesī 
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Inguna Venena    Ls 20.00 mēnesī 
Eduards Videkers   Ls 16.00 mēnesī 
Inese Pāvila    Ls 20.00 mēnesī 

6.2. Lēmums ir spēkā no 2011.gada septembra līdz 2012.gada 31.maijam 
 

7.p.  
Par komunālās nodaļas vadītāja E.Audera aizvietošanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 
 
Pamats: Komunālās nodaļas vadītāja Edgara Audera 19.09.2011. iesniegums Nr. 3-6/788 par 
atvaļinājuma piešķiršanu. 
Nepieciešama aizvietošana.  
Priekšlikums – Visvaldis Jansons. 
Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants, 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 
7.pants. Speciālie valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi 
(5) Pašvaldību domju priekšsēdētājiem, republikas pilsētu domju priekšsēdētāju vietniekiem, 
pašvaldību izpilddirektoriem un viņu vietniekiem, valsts un pašvaldību iestāžu vadītājiem un viņu 
vietniekiem, pagastu vai pilsētu pārvalžu vadītājiem novadu pašvaldībās, valsts un pašvaldību 
kapitālsabiedrību valžu un padomju locekļiem, kā arī tādu kapitālsabiedrību valžu locekļiem, kurās 
valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, un 
kapitālsabiedrību padomju locekļiem, kuri pārstāv Latvijas valsts vai pašvaldības intereses 
kapitālsabiedrībā, ir atļauts savienot valsts amatpersonas amatu tikai ar:  
1) amatu, kuru viņi ieņem saskaņā ar likumu, Ministru kabineta noteikumiem un rīkojumiem;  
4) citu amatu valsts vai pašvaldības institūcijā, ja to savienošana nerada interešu konfliktu un ir 
saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu 
iecēlusi, ievēlējusi vai apstiprinājusi amatā.  
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Piešķirt Vaiņodes novada komunālās nodaļas vadītājam EDGARAM AUDERAM, /………../,  
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, neieskaitot svētku dienas, vienu kalendāro nedēļu no 2011.gada 
26.septembra līdz 2011.gada 02.oktobrim (ieskaitot) un trīs kalendārās nedēļas no 2011.gada 
17.oktobra līdz 2011.gada 06.novembrim (ieskaitot), par darba gadu no 2010.gada 01.oktobra līdz 
2011.gada 30.septembrim. 
 
7.2. Komunālās nodaļas vadītāja Edgara Audera atvaļinājuma laikā, komunālās nodaļas pienākumus 
un darba praktizēšanas vietu organizētāja darba pienākumus veikt Vaiņodes novada domes 
priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, /………../ 

 
8.p. 

Par vecāku līdzfinansējumu Vaiņodes Mūzikas skolā 
/ziņo: Z.Mickus/ 
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Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, 2011.gada 22.septembra, iesniegums 
(saņemts Vaiņodes novada domē, 22.09.2011, Nr. 3-6/796) par ikmēneša vecāku līdzfinansējumu 
interešu izglītības programmā „Mūsdienu ritma mūzika”.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Dalībnieka ikmēneša līdzfinansējums interešu izglītības programmā „Mūsdienu ritma mūzika”, 
tiem, kas nav mūzikas skolas audzēknis, Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi). 

 
9.p.  

Par pašvaldības atbalstu mērķdotācijai 
/ziņo: Z.Mickus/ 

 
Pamats: Vaiņodes PII „Zīlīte” vadītājas Indras Pīlageres, 2011.gada 22.septembra, iesniegums Nr. 7-1-
6.2/15 (saņemts Vaiņodes novada domē, 22.09.2011, Nr. 3-6/797) par pašvaldības atbalstu 
mērķdotācijai. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Piemaksāt PII „Zīlīte” mūzikas skolas skolotājai par darbu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu grupās, 
no pašvaldības budžeta Ls 143.74 (viens simts četrdesmit trīs lati 74 santīmi) mēnesī, no 2011.gada 
01.septembra līdz 2011.gada 31.decembrim. 
9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 
 

10.p.  
Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu darba samaksu 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 
Liepājas rajona Sporta skolas pedagoģisko darbinieku tarifikācijas saraksts 2011./2012.m.g., pēc 
rīkojuma Nr. 394, kas izdots 04.08.2010. 
 
  2011.GADA 1.SEPTEMBRIS    
Nr
.p.
k. 

Ieņemamais 
amats Izglīt. 

Ped. 
darba 
stāžs 

Amata 
algas 
likme 

Stundu 
sk. 

nedēļā 
Likmes 

Mēneša 
darba 
alga 

1. 
Treneris 

izglīt.iestādē 
handbols 

LSPA 
mācās  3 245 8 0,381 93,33 

2. 
Treneris 

izglīt.iestādē 
handbols 

a.ped. 
B kat. 49 255 8 0,381 97,14 

3. 
Treneris 

izglīt.iestādē 
handbols 

a.sp.pe
d. B 
kat. 

37 255 8 0,381 97,14 

20.               

          24 1,143 287,61 
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Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Apstiprināt štatu sarakstā ar 2011.gada 01.septembri sekojošas likmes un darba algas: 
 10.1.1. Treneris handbolā, 0.381 slodzes likme, darba alga Ls 93.33 mēnesī; 
 10.1.2. Treneris handbolā, 0.381 slodzes likme, darba alga Ls 97.14 mēnesī; 
 10.1.3. Treneris handbolā, 0.381 slodzes likme, darba alga Ls 97.14 mēnesī. 
10.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

 
11. Dažādi 

 
Bez rezultātiem noslēdzies konkurss uz vakanto sociālā darbinieka darbam ar ģimenēm un bērniem. 
Konkursam savas kandidatūras pieteica trīs personas, bet pamatojoties uz projekta noteikumiem, ar 
neatbilstošām izglītībām konkrēti šim darbam. 
 
Sēdi beidz: 1630 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    O.Jurjevs 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2011.gada 29.septembrī 
 
 


