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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. 1 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2015.gada 15. janvārī 

 

Sēde sasaukta: plkst. 16
00 

 

Sēdi atklāj: plkst.16
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Zigmunds Mickus, 

Teodors Roze 

 

Nepiedalās: Sandra Grosberga (veselības stāvokļa dēļ), Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), 

 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: nav 

 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem 23.01.2014. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 

“Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

2. Par malkas iepirkuma cenu 

3. Par vienreizēju sociālo pabalstu 

4. Par …. iesnieguma izskatīšanu 

5. Par maksas pakalpojumi tarifu izmaiņām Embūtes TIC 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot  papildjautājumus : 

mailto:dome@vainode.lv
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6.  “ Par Vaiņodes novada domes deputātu atalgojumu” 

1.p. 

Par grozījumiem 23.01.2014. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 

“ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

/ziņo: S. Ikarte/ 

 

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

Vaiņodes novada pašvaldības konsolidēto pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plānu 2014. gadam. 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants pirmās daļas 2.punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus 

un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu; 

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, 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 23.01.2014. saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.gadam” 

 

1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.1 "Grozījumi 2014.gada 23.janvāra 

Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta 

un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.gadam.( Pielikums Nr.1 ) 

1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

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

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

rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

2.p. 

Par malkas iepirkuma cenu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Priekšlikums: noteikt malkas iepirkuma cenu par 1m
3
 EUR 23.00 ( divdesmit trīs euro,00centi) 

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.  

21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var: 14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu 

par: d) pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
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Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Norēķinoties ar malku par bērnu ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā un Pirmsskolas izglītības iestādē 

„Zīlīte”, par tekošā gada nekustamā īpašuma nodokli un iepriekšējo gadu parādiem par komunālajiem 

maksājumiem, noteikt malkas iepirkuma cenu par 1m
3
 EUR 23.00 (divdesmit trīs euro 00 centi) sākot ar 

2015.gada 01.janvāri. 

2.2. Par iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādiem un iepriekšējo gadu  komunāliem 

maksājumiem, iepirkuma cena saglabājās tā gada noteiktā malkas iepirkuma cenas apmērā, konvertējot 

latus euro saskaņā ar Eiropas finanšu padomes oficiālā valūtas maiņas kursa 0.702804 

3.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

….. 
 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens 

pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 

17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 

materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas 

(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai 

tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu 

segšanai.  

33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 

izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 14.01.2015. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  un 

15.01.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt ……,  vienreizēju sociālo pabalstu  50% apmērā no operācijas un  ārstēšanās izmaksām EUR 

203.71( divi simti trīs euro 71 cents) apmērā no sociālā budžeta. 

3.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 

izpildei. 

4.p. 

Par …… iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

Jautājums nav aktuāls un  izskatīšana tiek atcelta. 

5.p. 

Par maksas pakalpojumi tarifu izmaiņām Embūtes TIC 

/ziņo: S. Ikarte/ 
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Pamatojoties uz pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta 10. daļu par nodokļa samazinātās likmes 

piemērošanu izmitināšanas pakalpojumiem tūristu mītnēs. 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.  

Nepieciešams izdarīt izmaiņas ar Vaiņodes novada domes sēdi 24.10.2013. apstiprinātajos Vaiņodes 

novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumos sekojošās pozīcijās: 

 

EMBŪTES TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRĀ     

        

        

Pakalpojums Mērvien. Bez PVN 

EUR 

PVN 12% 

EUR 

Kopā EUR    

Gultasvieta 

(ar gultas 

veļu) 

Uz vienu 

diennakti 

24 h / 1 cilv. 4,62 0,55 5,17    

Gultasvieta 

(ar gultas 

veļu) 

Uz vairāk kā  

2 diennaktīm  

24 h / 1 cilv. 3,07 0,37 3,44    

Guļvietas uz 

matračiem 

24 h / 1 cilv. 2,52 0,30 2,82    

        

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1. Apstiprināt izmitināšanas pakalpojumu tarifus Embūtes tūrisma informācijas centrā: 

5.1.1. Gultasvieta ( ar gultas veļu) uz vienu diennakti vienam cilvēkam  

bez PVN 12%  EUR 4,62 

5.1.2. Gultasvieta (ar gultas veļu) uz vairāk kā divām diennaktīm par katru diennakti 

vienam cilvēkam bez PVN 12 %  EUR 3,07 

5.1.3. Guļvietas uz matračiem uz vienu diennakti vienam cilvēkam  

bez PVN 12%  EUR 2,52 

5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes  pašvaldības grāmatvedībā un Embūtes tūrisma 

informācijas centram izpildei. 

 

6.p. 

Par Vaiņodes novada domes deputātu atalgojumu 

/ziņo: V. Jansons/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 12) noteikt atlīdzību par deputāta 

pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto izdevumu 

atlīdzināšanas kārtību un noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 
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administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku 

atlīdzību. 

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants. Administratīvo aktu izdošanas, 

uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanas un līgumu slēgšanas ierobežojumi 

(1) Valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot 

administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai 

veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai 

mantiski ieinteresēti. 

(6) Šā panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz: 

2) pašvaldības domes deputātiem gadījumos, kad minētās valsts amatpersonas piedalās attiecīgi 

pašvaldības domes lēmuma pieņemšanā par sava atalgojuma noteikšanu vai sevis iecelšanu, ievēlēšanu  

 

 Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.1. Ar 2015.gada 01.janvāri palielināt domes deputāta, kurš nestrādā pašvaldības domē, atalgojumu par 

EUR 15.00, līdzšinējo EUR 78.00 (septiņdesmit astoņu euro, 00 centu ) vietā nosakot atalgojumu EUR 

93.00 ( deviņdesmit trīs euro, 00 centu) plus nostrādātās stundas, pirms nodokļu nomaksas, mēnesī. 

Stundu likme EUR 9.72 (deviņi euro, 72 centu ). 

6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 17
00 

Sēdes vadītājs:     / personīgais paraksts/                        V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:    /personīgais paraksts/                I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 20. janvārī 

 


