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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr. 1 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2016.gada 13. janvārī 

Sēde sasaukta: plkst. 1630 

Sēdi atklāj: plkst. 1630 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – pašvaldības sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, 
Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ ) 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: jurists, izpilddirektora vietniece Evita Vanaga 
 

Darba kārtībā: 

1. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 25.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 " Vaiņodes 
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.g". 

2. Par zemes vienības  “KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”, kad. apz. 6454 003 0090 
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu.  

 
Atklāti balsojot:   

PAR - 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības un pievienot pie sēdes darba kārtības: 

3.p.  “Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu PII “Zīlīte” pedagogiem ar valsts finansējumu” 
4.p. “Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” 
5.p. “Par Vaiņodes internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” 
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1.p. 
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 25.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 

“ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plāns 2015.g.” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka 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 iepriekšminēto un 13.01.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   

PAR - 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 25.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes 
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.gadam” . 
 

1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.1 "Grozījumi 2015.gada 25.janvāra 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2" Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un 
speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.gadam”.  

1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas . 

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

1.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 
2.p. 

Par zemes vienības “ Krustkalnu grantsbedres” , kad. apz. 6454 003 0090 nomas tiesību izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Līdz 15.12.2015. bija pieteikšanās uz zemes gabala “ Krustkalnu Grantsbedres”, 3.4 ha platībā, kad. apz. 
6454 0030090. Minētajā termiņā pieteikušās 2 (divas) personas. Rīkojama izsole. 

Iesniegts zemes nomas tiesību izsoles noteikumu projekts. 

Izsoles objekts – zemes vienība „KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”  ar kadastra apzīmējumu 6454 003 
0090, 3.4 ha platībā, izmantošanas mērķis – zemes, uz kurām galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kas atbilst Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.  Zemes nomas 
līguma termiņš 5 (pieci) gadi. Zemes vienība ir reģistrēta zemesgrāmatā (Embūtes pagasta zemesgrāmatas 
nodalījums Nr.100000068311) un pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. 
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Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

15. punktu  Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem 

neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet  

pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes-

gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai 

pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo 

noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas 

maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu dome var 

noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu  ( izmantošanu) 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.01.2016. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un Finanšu 

komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   

PAR - 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

2.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības “ Krustkalnu Grantsbedres” 
3.4  ha platībā, kadastra apzīmējums 6454 003 0090, nomas tiesību iegūšanas izsoles notikumu 
projektu . 

2.2. Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir EUR 9,56 (plus PVN).  
2.3. Nomas tiesību izsoles solis ir EUR 2,00 (plus PVN). 
2.4. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama 

Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
2.5. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 19.01.2016,         

plkst. 11:00.  
2.6. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 

 
3.p. 

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu PII “Zīlīte” pedagogiem ar valsts finansējumu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats:  Ar 2016. gada 1. janvāri PII “Zīlīte” pedagogiem valsts finansējums iedalīts par EUR 583 (darba 
alga plus darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) mazāk nekā līdz šim, lai saglabātu 
darba algu pedagogiem līdzšinējā apmērā un neciestu mācību process, pašvaldībai nepieciešams segt 
starpību. 

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. 15. panta pirmās daļas 4.punkts, 
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.); 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.01.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   
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PAR - 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1. Līdz 31.08.2016. finansēt Vaiņodes novada pašvaldības PII “Zīlīte” pedagogiem ar valsts finansējumu 
darba algām EUR 583 (pieci simti astoņdesmit trīs euro) mēnesī no pašvaldības budžeta. 
3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 
 

4.p. 
Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas  maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons / 

Iesniegti Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumi. 
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. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.01.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   

PAR - 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas pirmsskolas ēdināšanas izmaksas: 
 4.1.1. Brokastis –  EUR 0.30 (nulle euro 30 centi); 
 4.1.2. Pusdienas – EUR 0.65 (nulle euro 65 centi); 

4.1.3. Launags – EUR 0.35 (nulle euro 35 centi); 
 4.1.4. Vakariņas – EUR 0.45 (nulle euro 45 centi ). 

4.2. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas skolēnu un darbinieku ēdināšanas izmaksas: 
 4.2.1.  Brokastis – EUR 0.57(nulle euro 57 centi); 
 4.2.2. Pusdienas – EUR 1.17 (viens euro 17 centi); 

4.2.3. Launags – EUR 0.55 (nulle euro 55 centi); 
4.2.4. Vakariņas – EUR 0.70 (nulle euro 70centi). 

4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolā izpildei 
 

5.p. 
Par Vaiņodes internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons / 

Iesniegti Vaiņodes internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumi. 
 
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. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.01.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   

PAR - 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus, 
 Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.  Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas maksas pakalpojumu izcenojumus: 
5.1.1. naktsmītne 1 personai diennaktī – EUR  5.00 ( pieci euro, 00 centi); 
5.1.2. papildus telpu izmantošana 1 personai dienā- EUR 1.50 ( viens euro, 50 centi); 
5.1.3. trīsreizēja ēdināšana 1 personai dienā- EUR 3.50 ( trīs euro, 50 centi); 

                          brokastis – EUR 1.00 (viens euro, 00 centi); 
pusdienas - EUR 1.50 ( viens euro, 50 centi); 
vakariņas - EUR 1.00 (viens euro, 00 centi); 

5.1.4. pirts izmantošana 1 personai stundā – EUR 2.00 ( divi euro, 00 centi); 
5.1.5. trenažieru zāles izmantošana 1 personai stundā - EUR 1.00 (viens euro, 00 centi); 
5.1.6. 1 nometnes dalībnieka maksa  diennaktī  – EUR 10.00 (desmit euro,00 centi); 

5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolā izpildei 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 1740 

 

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                              V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:                    /personīgais paraksts/                                          I. Pūlīte 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada 20. janvārī. 

 

 

 

 

 

 


