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Darba kārtība: 

 
1. Par grozījumu 2009.gada 3.jūlija Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 
„Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” projektu. 
2. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā. 
3. Par Vaiņodes novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
4. Par zemes gabala „Valsts mežs Poligons” sadalīšanu. 
 
 

1.p.  
Par grozījumu 2009.gada 3.jūlija Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 

„Vaiņodes novada pašvaldības nolikums” projektu 
/ziņo: V.Jansons/ 

Lēmumprojekts:  
1. Projekta nepieciešamības pamatojums -  grozījumi likumā „Par pašvaldībām”, kas stājas spēkā ar 
01.07.2013., kuros ir atcelta norma, ka pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par pieciem 
tūkstošiem, domes priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora pienākumus, kā arī tika izvērtēta 
komiteju darbība un darba apjoms. Nepieciešams veikt izmaiņas Vaiņodes novada pašvaldības 
nolikumā un paredzēt izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka amata pilnvaras. 
2. Īss projekta satura izklāsts – Nolikums ir papildināts ar izpilddirektora un izpilddirektora vietnieka 
amata pilnvarām, kā arī, sakarā ar izpilddirektora stāšanos amatā noteikta dokumentācijas un materiālo 
vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes priekšsēdētājam domes priekšsēdētāja amata 
zaudēšanas gadījumā. Vadoties no iepriekšējo gadu pieredzes secināts, ka Vaiņodes novadā var 
darboties trīs pastāvīgās komitejas, četru komiteju vietā, t.i. finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; 
sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā; tautsaimniecības attīstības 
komiteju 4 locekļu sastāvā. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - noteikumu projektam nav tiešas 
ietekmes uz pašvaldības budžetu  
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā – ar izpilddirektora stāšanos amatā lēmējvara ir nodalīta no izpildvaras. 
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Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu  tiesiskais regulējums, ir novada administratīvās 
teritorijas iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki un amatpersonas. 
5. Informācija par administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām - institūcija, 
kurā privātpersona var vērsties ir saistošo noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome. Saistošo 
noteikumu izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 24. pantu, pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, 
kas nosaka pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un 
pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. Pašvaldības 
nolikumā nosaka: 2) pašvaldības administrācijas struktūru; 3) domes komitejas, to skaitlisko sastāvu, 
kompetenci un darba organizāciju; 4) domes un tās komiteju darba organizatorisko un tehnisko 
apkalpošanu; 9) kārtību, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu 
resursiem; 10) kārtību, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un 
dokumentu nodošanu jaunajam domes priekšsēdētājam un  45.pantu, saistošo noteikumu spēkā 
stāšanos  

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Izdarīt grozījumus 2009.gada 3.jūlija Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.1 „Vaiņodes novada pašvaldības nolikums”: 

1.1.1. Nolikuma 3.punktā aizstāt ciparu „13” ar ciparu „9”. 
 
1.1.2. Nolikuma 4.punktu izteikt šādā redakcijā: 

4. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības 
deputātiem ievēl: 

4.1. Finanšu komiteju 5 locekļu sastāvā; 
4.2. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteju 4 locekļu sastāvā; 
4.3. Tautsaimniecības attīstības komiteju 4 locekļu sastāvā. 

 
1.1.3. Izteikt II nodaļas virsrakstu šādā redakcijā: 

II. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, izpilddirektora un izpilddirektora 
vietnieka pilnvaras. 

 
1.1.4. Dzēst nolikuma 13.2. un 13.9. punktus. 

 
1.1.5. Papildināt nolikumu ar 161 punktu un 162 punktu: 

161.Pašvaldības izpilddirektors šajā nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības 
iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu. Pašvaldības izpilddirektors: 

161.1. īsteno pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci; 
161.2. īstenojot pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un 
atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, to saskaņojot ar domes 
priekšsēdētāju; 
161.3. saskaņojot ar domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības 
darbiniekiem; 
161.4. organizē domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus domes 
pastāvīgajās komitejās; 
161.5. iesniedz domei priekšlikumus par pašvaldības iestāžu nelikumīgu un nelietderīgu 
lēmumu atcelšanu; 
161.6. dod rīkojumus pašvaldību iestāžu vadītājiem, kā arī citiem administrācijas 
darbiniekiem; 
161.7. ierosina domei iecelt amatā vai atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu darbiniekus; 
161.8. ierosina ārējo un iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādi un 
apstiprināšanu; 
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161.9. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata 
un budžeta projektu izstrādi, un iesniedz tos apstiprināšanai domei; 
161.10. regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi divos mēnešos, ziņo domei par 
administrācijas un iestāžu darbu, kā arī pēc domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma 
sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem; 
161.11. ir tiesīgs piedalīties domes un komitejas sēdēs, un jautājumu apspriešanā;  
161.12. šajā nolikumā noteiktajā kārtībā rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu, slēdz 
līgumus; 
161.13. saskaņā ar domes lēmumiem veic citus pienākumus. 

162. Izpilddirektoram ir viens vietnieks, kas: 
162.1. izpilddirektora prombūtnes laikā pilda izpilddirektora pienākumus; 
162.2. organizē domes lēmumu izpildi pārraudzībā esošajās iestādēs; 
162.3. organizē ārējo un iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izstrādi iesniegšanai 
izpilddirektoram to tālākai iesniegšanai domei; 
162.4. saskaņā ar domes lēmumiem un izpilddirektora rīkojumiem veic citus 
pienākumus. 

 
1.1.6. Nolikuma 17.punktu izteikt šādā redakcijā: 

Pēc kārtējām pašvaldības domes vēlēšanām un pašvaldības domes priekšsēdētāja amata 
zaudēšanas gadījumā domes priekšsēdētājs nodrošina un izpilddirektors organizē 
dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam pašvaldības domes 
priekšsēdētājam. Divu nedēļu laikā tiek sastādīts nodošanas – pieņemšanas akts, ko paraksta 
pilnvaras zaudējušais domes priekšsēdētājs, jaunais domes priekšsēdētājs, izpilddirektors un 
finanšu nodaļas pārstāvis. 

 
1.1.7. Nolikuma 21.punktu izteikt šādā redakcijā: 

21. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja sagatavo izskatīšanai domes sēdēs 
jautājumus: 

21.1. par sociālo palīdzību; 
21.2. par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā; 
21.3. par veselības aprūpi, tās pieejamību un aizsardzību; 
21.4. par ārvalstnieku un bezvalstnieku jautājumiem; 
21.5. savas kompetences ietvaros izskata amatpersonu, iestāžu, kapitālsabiedrību, 
komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā; 
21.6. vispārējo izglītību; 
21.7. mūžizglītību; 
21.8. brīvā laika organizēšanu; 
21.9. darbu ar jaunatni; 
21.10. sportu; 
21.11. kultūru; 
21.12. mākslu. 

 
1.1.8. Dzēst nolikuma 23.punktu. 

 
1.1.9. Izteikt nolikuma 47. punktu šādā redakcijā: 

Darba līgumus ar pašvaldības darbiniekiem, kā arī uzņēmuma un citus saimnieciskos līgumus 
par summu, kas nepārsniedz Ls 3000.00, neieskaitot PVN, slēdz izpilddirektors vai 
izpilddirektora vietnieks, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. 

 
1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 5 „Grozījumus 2009.gada 3.jūlija 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.1 „Vaiņodes novada pašvaldības nolikums”. 
1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
1.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
1.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
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2.p.  
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par pašvaldībām”, kas stājas spēkā ar 01.07.2013., ir atcelta 
norma, ka pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par pieciem tūkstošiem, domes 
priekšsēdētājs var veikt arī izpilddirektora pienākumus. 2013.gada 19.jūnija Vaiņodes novada domes 
lēmumu, Protokols Nr.1, 6. un 7.punktu, kurā tika apstiprināts izpilddirektors un izpilddirektora 
vietnieks. 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. 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Veikt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā un ar 01.07.2013. papildināt štatu 
vienību sarakstu ar amatu: 

2.1.1. izpilddirektors, nosakot darba algu 80% apmērā no domes priekšsēdētāja darba algas; 
2.1.2. izpilddirektora vietnieks, nosakot darba algu 80% apmērā no izpilddirektora darba algas.  

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

3.p.  
Par Vaiņodes novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Kurzemes plānošanas reģiona iesniegums ar lūgumu izvirzīt pārstāvjus dalībai Kurzemes plānošanas 
reģiona attīstības padomē. Darbam padomē pašvaldības ir tiesīgas deleģēt divus pārstāvjus – vienu 
pastāvīgo locekli un vienu aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot Padomes locekli tā prombūtnes laikā ar 
balsstiesībām. 
Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona nolikumu, kopsapulcē balsošanas tiesības ir tikai pašvaldību 
priekšsēdētājiem. 
Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 62. pants. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks pilnvaras 
iegūst ar ievēlēšanas brīdi. Domes priekšsēdētājs: 11) veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, 
Ministru kabineta lēmumos, attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos. 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Deleģēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu par pastāvīgo pārstāvi dalībai 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
3.2. Deleģēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Oļegu Jurjevu par pastāvīgā pārstāvja 
aizvietotāju dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai. 
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4.p.  
Par zemes gabala „Valsts mežs Poligons” sadalīšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: LVM Nekustamie īpašumi, reģistrācijas Nr. 40003466281, Boju muzejs, Kazdangas pag., 
Aizputes novads, iesniegums, Vaiņodes novada domē saņemts 14.05.2013, Nr. 3-6/406, ar lūgumu 
izskatīt iespēju sadalīt AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošo zemes gabalu „Valsts mežs 
Poligons” ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0108, kas atrodas Vaiņodes nov., Embūtes pag., 
kopplatība – 825,89 ha, atdalāmā zemesgabala platība apmēram 43 ha (precizēs pēc uzmērīšanas). 
Atdalītajam zemes gabalam lūdzu piešķirt nosaukumu “Poligons”, kā arī atbilstoši LR MK 
noteikumiem Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” atdalītajam zemes gabalam NĪLM-0906 “Valsts 
aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda 
izciešanas iestāžu apbūve”. 
Konstatēts: uz atdalāmā zemesgabala atrodas angāri un bijusī raķešu bāze, lai atdalītu gabalu ir 
nepieciešams projekts par zemes gabala atdalīšanu. 
Pamatojoties uz 2013. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4, Vaiņodes novada Teritorijas 
plānojumu no 2013.g.-2024.g., “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 5.3.2 sadaļas, 
374.punkts, kurš nosaka, ka minimālā atļautā atdalāmā platība ir 2 ha, un grafisko daļu, kā arī 
12.04.2005, MK noteikumiem Nr. 288 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumiem”, II nodaļas 
7.pants, “Zemes ierīcības projektu izstrādā, ievērojot:  
1.) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu; 2.) zemes vienības robežas; 3.) zemes vienības daļas 
robežas un 8.panta (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 3.) punkts, 
kurš nosaka, ka zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai.  
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Sandra Grosberga), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1 Atļaut atdalīt zemes gabalu apmēram 43. 0 ha platībā no nekustamā īpašuma „Valsts mežs 
Poligons”, ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0108. 
4.2. Atdalītajam zemes gabalam, apmēram 43.0 ha platībā, piešķirt nosaukumu „Poligons”. 
4.3. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: valsts aizsardzības nozīmes objektu, 
drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve 
(0906). 
4.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama, darba uzdevums pielikumā.  
4.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
4.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.  
 
 
Sēdi slēdz plkst. 1710 

Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 

 
Protokols parakstīts 2013.gada 05.jūlijā 
 

 


