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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 – algu grāmatvede Aina Švarca, jurists Sarmīte Volkova 

 

Darba kārtība:  

1. Par  Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību sarakstu 

 
2. Par administratīvo procesu  sakarā ar NĪ „ Bezzobji” 

 

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  

mailto:dome@vainode.lv


1.p. 

 

Par Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību sarakstu 

/ziņo: V. Jansons /  

 

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. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 20.01.2014.  Finanšu  komitejas lēmumu,  

Atklāti balsojot:  

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

Pragulbickis, Aigars Dīks, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – 2 ( Sandra Ķempe, 
Sandra Grosberga) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Ar 01.01.2014. pašvaldības darbinieku darba algas tiek noteiktas līdzšinējā apmērā 

konvertējot uz euro līdz apaļām vienībām  

1.2. Ar 01.02.2014. papildināt pašvaldības štatu vienību sarakstu : 

1.2.1. sabiedrisko attiecību speciālists 0,5 likme 

1.2.2. kultūras pasākumu organizators Vaiņodes novadā 0,5 likme 

1.2.3. komunālā nodaļa: sargs 1,0 likme 

1.2.4. labiekārtošana : sētnieks, apkopējs 0,75 likme 

1.2.5. komunālā nodaļa: apkopējs, sētnieks kurinātājs 0,75 likme 

1.2.6. Sports : sporta metodiķis 0,5 likme 

1.2.7. Sociālā atbalsta centrs : aprūpētājs 4 likmes 

1.3.  Ar 01.02.2014. tiek likvidēta štata vienība projekta vadītāja asistents 

1.4. Ar 01.02.2014. visiem Vaiņodes novada pašvaldības darbiniekiem algas paaugstināt par 

8%, lēmums neattiecas uz darbiniekiem ar valsts finansējumu 

1.5. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību sarakstu  

1.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

2.p.  

Par administratīvo procesu sakarā ar NĪ „ Bezzobji” 

/ziņo:  S. Volkova/ 

Informatīvi. 
Domes jurists Sarmīte Volkova izklāsta administratīvā procesa par NĪ „ Bezzobji”, kas atrodas 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., norisi: 

2012. gada 28. septembrī Vaiņodes novada domē tika saņemts K. M. iesniegums (iereģistrēts 
ar Nr. 3-6/840), kurā lūdz Vaiņodes novada domi atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 

nekustamo īpašumu „Bezzobji”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., īpašuma sastāvs ir 5.4 ha mežs, 

9.6 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Nekustamais īpašums tiek pārdots par Ls 3 500.00 
(trīs tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi). Pilnvarotā persona (arī pircējs) M. K. 

2012. gada 05. oktobrī Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē (sēdes protokols Nr. 18, 1.p.), 

pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.p. 10), 13) punktiem, 78. pantu, likuma „Par 



valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. panta 1. daļu,  tika 

pieņemts lēmums izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bezzobji”. 
2012. gada 05. oktobrī Dome K. M. un Liepājas zemesgrāmatu nodaļai nosūtīja informatīvas 

vēstules (Nr. 3-4/681) „Par lēmuma nosūtīšanu”, kurā informēja par to, ka Dome izmantos 

savas likumā noteiktās pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu „Bezzobji”; 

 2012. gada 16. oktobrī Dome K. M. nosūtīja vēstuli (iereģistrēta ar Nr. 3-4/700) ar lūgumu 
ierasties pašvaldībā un slēgt darījuma aktu un  uz e-pastu atsūtīt norēķinu kontu, lai varētu 

samaksāt Pirkuma līgumā minēto summu 3500,-Ls par nekustamo īpašumu „Bezzobji”, kas 

netika izdarīts. 
2012. gada 01. novembra K. M. vēstulē (atzīme par saņemšanu Nr. 3-6/949) informēja Domi, 

ka īpašuma „Bezzobji” pārdošana izpaudās ne tikai pirkuma summā, bet arī pārdevējas K. M. 

parādu saistību dzēšanā naudas aizdevumam (02.07.2012.Aizdevuma Līgums) un  starp K. M. 
, kā Pārdevēju, un M. K., kā Pircēju tika noslēgts draudzības Pirkuma līgums,  

Vēstulē tiek norādīts arī tas, ka 10.10.2012. (tātad pēc domes lēmuma pieņemšanas un 

paziņošanas) uz nekustamo īpašumu ir reģistrēta Hipotēka (ieraksts nekustamā īpašuma 

zemesgrāmatā: „noteikts aizliegums bez B. K., personas kods: 000000-00000 rakstiskas 
piekrišanas nekustamu īpašumu atsavināt, dāvināt, sadalīt un apgrūtināt ar lietu tiesībām”).   

Pamatojoties uz M. K. pieteikumu Administratīvā rajona tiesa ierosināja administratīvo lietu 

Nr. A420570612 (A42-02459-13/6) par Vaiņodes novada domes 2012.gada 05.oktobra 
lēmuma atcelšanu. 

Tiesas sēde ir atlikta, pusēm iedots vienošanās laiks. 

 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 855 

 
Sēdes vadītājs:     / paraksts /   V.Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:    / paraksts /  I. Pūlīte 
 

Protokols parakstīts 2014.gada 24. janvārī 


