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ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 1 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2014.gada 9. janvārī 
 

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, Sandra Grosberga, Teodors 
Roze, Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus 

 

Nepiedalās: nav 

 
Uzaicināts piedalīties – galvenā grāmatvede Sandra Ikarte 

 

Darba kārtība:  

 

1. Par grozījumiem 31.01.2013. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „ 

Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.g.” 

2. Par pašvaldības piedalīšanos LEADER projektos 

3. Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kungu iela 3-2,Vaiņode, 
Vaiņodes nov., noteikšanu 

 

Balsojums par dienas kārtību:  

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – 
nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības . 
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1.p. 

 

Par  grozījumiem 31.01.2013. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 

„Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.g.” 

/ziņo: V. Jansons /  

 

Vaiņodes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte  iepazīstina ar sagatavoto materiālu . 

Likuma „Par pašvaldībām” 46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības 

budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas 

spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt 

brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā 

internetā. 

Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu 

laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 08.01.2014.  Finanšu  komitejas lēmumu,  

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus,  Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.1 "Grozījumi 2013.gada 31.janvāra 

Saistošajos noteikumos Nr.3 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 

plāns 2013.gadam”  

1.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

1.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

1.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 

rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

2.p.  

Par pašvaldības piedalīšanos LEADER projektos 

/ziņo:  V.Jansons/ 

 

2.1. Āra trenažieru iegāde Vaiņodes novada domes īpašumā esošajam parkam Raiņa ielā”, 

 
Pamats: Biedrībā „Liepājas rajona partnerība” atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VII 

kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” 

ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
Rīcība : Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana. 

Mērķis: izveidot, pilnveidot vai uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietas 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 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. 
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Atklāti balsojot:  

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – 
nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu „Āra trenažieru iegāde Vaiņodes novada domes īpašumā 

esošajam parkam Raiņa ielā”, un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi EUR 4686.39 (četri 

tūkstoši seši simti astoņdesmit seši Euro 39 centi) tai skaitā  PVN  projekta īstenošanai. 
2.1.2. Pilnvarot  projektu vadītāju Oskaru Zveju  iesniegt un parakstīt  LAD projekta pieteikumu. 

2.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā. 

 

2.2. Ūdens transporta iegāde Embūtes atpūtas centra vajadzībām 

Pamats: Biedrībā „Liepājas rajona partnerība” atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas VII 

kārtu Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma “Vietējās attīstības stratēģijas” 

ietvaros apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 
Rīcība : Infrastruktūras uzlabošana brīvā laika pavadīšanai vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas 

teritorijā, vietu labiekārtošana un aprīkošana. 

Mērķis: izveidot, pilnveidot vai uzlabot iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas vietas 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 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. 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – 

nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.2.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu „Ūdens transporta iegāde Embūtes atpūtas centra 

vajadzībām”, un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi EUR 3101,74 (trīs tūkstoši  simtu viens 

euro 74 centi) tai skaitā  PVN,  projekta īstenošanai. 
2.2.2. Pilnvarot  projektu vadītāju Oskaru Zveju  iesniegt un parakstīt  projekta pieteikumu. 

2.2.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā. 

 

 

3.p. 

Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kungu ielā 3- 2, Vaiņode, 

Vaiņodes novads, noteikšanu 

/ziņo:  V.Jansons/ 

 

Pamats: Ar 2013. gada 25.aprīlī Vaiņodes novada domes lēmumu (prot. Nr. 8), 5p. “Par  dzīvokļa 

“Kungu iela 3-2” izpirkšanu” tika nodots atsavināšanai dzīvokļa īpašums “Kungu iela 3-2”, Vaiņode, 

pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldības 

mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu un “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu, Dzīvokļa 

īpašuma likums 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma domājamā 

daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma 

kopējo platību un 6.panta pirmo daļu.   

Dzīvojamās ēkas Kungu ielā 3-2  kad. Nr. 64920060850001002, domājamā daļa ir 234/1000 
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Atklāti balsojot:  

 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – 
nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr.2 ar kadastra 

Nr.64920060850001002 ir kopīpašuma  234/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

Kungu ielā 3, Vaiņode, Vaiņodes nov. 

3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Liepājas Tiesas 

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu 

specialistam O. Jēkabsonam  

3.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, Liepājā, 

LV 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

Sēdi slēdz plkst. 830 

 

 

Sēdes vadītājs:       V.Jansons 
 

 

Sēdes protokolētājs:      I. Pūlīte 
 

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 13.janvārī 

 

 

 

 


