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LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 
 

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov.,  LV-3435 
 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

 DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.2 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 23. janvārī 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1505 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – izpilddirektora vietniece, juriste Evita Vanaga 
 
Piedalās – Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, 
Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks 

 
Darba kārtība: 
 
1. Par zemes nomas līguma slēgšanu  
2. Par materiālu novietni SIA “CTB Karjeri” iesniegums 
3. Par nekustamo īpašumu “Starpgabali” sadalīšanu 
4. Izslēgts 
5. Par zemesgabala Celtnieku iela 1, kadastra apzīmējums 6492 006 0592, 1/8 domājamās daļas 
noteikšana un bezatlīdzības nodošana dzīvokļa īpašnieka Nr. 4 īpašumā 
6. Vienības iela 8-1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšana, izvērtēšana 
pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšana 
7. Par īres līguma laušanu 
8. Par īres līguma slēgšanu 
 8.1. /………./  iesniegums 
 8.2. /………./ iesniegums 
9. Par telpu nomas līguma laušanu 
10. Par telpu nomas līguma slēgšanu 
11. Izslēgts 
12. Izslēgts 
13. Par  Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2018. gadam. 
14. Par Liepājas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu 
Vaiņodes novadā 
15. Par Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 
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izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma apstiprināšanu 
16. Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes 
novadā” 
17. Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr.4 „Par pabalstiem Vaiņodes novadā” 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Svītrot no sēdes darba kārtības 4.punktu, jo saņemts personas iesniegums jautājuma izskatīšanu 
atlikt. 

2. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību. 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 
 

 
1.p. 

Par  zemes nomas līguma slēgšanu  

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: /………./, iesniegums saņemts 18.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2017/1358, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala, ar nosaukumu „Vecā skola”,  kadastra 
apzīmējums 6492 007 0175, 0.76 ha platībā personīgās palīgsaimniecības vajadzībām uz pieciem 
gadiem.  
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “Vecā skola”, kadastra Nr. 6492 007 0177, kurš sastāv no 
zemesgabala  ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0175, kopējā platībā 0,9845 ha, nav iznomāts nevienai 
personai. Zemesgabals sastāv no 0,6448 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0,3119 ha zem ēkām, 
0,0278 ha zem ceļiem. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, NĪLM:0901. Zemes gabala 
iznomājamā platība – 0,6448 ha.  Parādu pret Vaiņodes pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada 
saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes 
novadā” un 09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar /………./, par daļu no zemes gabala ar nosaukumu “Vecā skola”, ar 
kadastra apzīmējumu 6492 007 0175, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.6448 ha platībā, līdz 
31.12.2022., personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. 
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
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1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam un /………./ līguma 
slēgšanai. 
 

2.p. 
Par  materiālu novietni SIA “CTB Karjeri” iesniegums 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
 

Pamats: SIA “CTB Karjeri”, reģ. Nr. 42103036324, adrese:  “Krūtes-Zundi” Bārtas pag., Grobiņas nov., 
LV - 3482, iesniegums saņemts 05.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2017/1314, ar lūgumu sniegt piekrišanu rekultivācijas plānā paredzēto atsegšanas darbos 
noņemtās segkārtas novietošanai ceļa aizsargjoslā. 
 
Konstatēts: Izvērtējot SIA „CTB Karjeri” iesniegumu par grants karjera „Mazgranti” zemes gabala 
kadastra Nr. 64920030069, atsegšanas darbos noņemtās segkārtas un neizmantojamā slāņa izvietošanai 
krautnēs pašvaldības autoceļa „Sanatorijas ceļš” A10 aizsargjoslā atbilstoši piestādītajai karjera 
„Mazgranti” rekultivācijas shēmai, konstatēts ka: 
 

 Karjers „Mazgranti” atklāts visā platībā un noņemtā segkārta  un neizmantojamais slānis jau ir 
krautnēs  novietots  autoceļa  A10  „ Sanatorijas ceļš” aizsargjoslā . 

 Minētā atļauja nepieciešama iesniegšanai Valsts vides dienestam derīgo izrakteņu atradnes 
„Mazgranti” izstrādes projekta  apstiprināšanai. 

 
Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 35.panta otro un ceturto daļu, ja objektam ir noteikta aizsargjosla, 
tā īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, 
atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs. Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas 
izmantošanai paredzētajām vajadzībām, un 09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atļaut SIA  „CTB Karjeri” reģ. Nr. 42103036324, pašvaldības autoceļa A10 „Sanatorijas ceļš” 
aizsargjoslā grants karjera „Mazgranti” atsegšanas darbos noņemtās segkārtas un neizmantojamā slāņa 
novietošanu krautnēs, nepieļaujot ceļa stāvokļa pasliktināšanos. 
2.2. Līdz 2018. gada 30. novembrim aizsargjoslā autoceļa A10 „Sanatorijas ceļš” novietoto krautni 
likvidēt. 
2.3. Uzdot ceļu uzraugam Kasparam Ķauķim veikt kontroli par lēmuma izpildi. 
2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības ceļu pārzinim un SIA “CTB Karjeri” izpildei. 
 
 

3.p.  
Par nekustamo īpašumu “Starpgabali” sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
 
Pamats: Pašvaldībai piekritīgs nekustamais īpašums “Starpgabali” ar kadastra Nr. 6492 008 0224, kurš 
sastāv no četriem zemesgabaliem. Lai reģistrētu zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138, 
8,7 ha platībā zemesgrāmatā, nepieciešams to atdalīt un piešķirt  nosaukumu “Kazbara Dīķis”. 
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Konkrētajam zemesgabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu teritorijas: NĪLM: 0501 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar nosaukumu “Starpgabali”, ar kadastra Nr. 6492 008 0224, sastāv 
no četriem zemesgabaliem, kopējā platībā 16,3 ha. NĪ nav ierakstīts zemesgrāmatā. Zemesgabals ar 
kadastra apzīmējumu 6492 004 0138, 8,7 ha platībā nav uzmērīts, lai ierakstītu zemesgrāmatā to 
nepieciešams atdalīt no nekustamā īpašuma “Starpgabali” un piešķirt jaunu nosaukumu. 
 
Pamatojoties uz 01.01.2007. “Zemes ierīcības likuma”, II nodaļas Zemes ierīcības projekta izstrāde, (3) 
Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai 
zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu; un 03.11.2009 MK noteikumiem Nr. 
1269 “Adresācijas sistēmas noteikumiem”, III. Adrešu piešķiršanas kārtība 12.) Novadu, novadu 
pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai 
zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un 09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 
komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Starpgabali”, kadastra Nr. 6492 008 0224, ar kopējo platību 16,3 
ha, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138, 8,7 ha platībā. 
3.2.  Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu, 8,7 ha platībā piešķirt nosaukumu “Kazbara 
Dīķis” un noteikt zemes lietošanas mērķi: Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas 
nozīmes objektu teritorijas: NĪLM: 0501. 
3.3. Atlikušajiem zemes gabaliem, 7,6 ha platībā saglabāt nosaukumu “Starpgabali”, saglabāt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība: NĪLM: (0101). 
3.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
3.5. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
3.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 
 

4.p. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Svītrots no sēdes darba kārtības 
 

5.p. 
 Par zemesgabala Celtnieku iela 1, kadastra apzīmējums 6492 006 0592, 1/8 domājamās daļas 

noteikšana un bezatlīdzības nodošana dzīvokļa īpašnieka Nr.4 īpašumā 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
 
Pamats: /………./, iesniegums saņemts 13.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2017/1345, ar lūgumu noteikt piekrītošo domājamo daļu no zemesgabala Celtnieku iela 1, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0592, /………./  
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0592, ar nosaukumu Celtnieku iela 1, Vaiņodē, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., 0.4077 ha platībā, uz zemesgabala atrodas divstāvu, astoņu dzīvokļu dzīvojamā ēka 
un palīgēka.   
Septiņi dzīvokļi nodoti privatizācijai, viens dzīvoklis piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Zeme un 
dzīvojamā ēka ir ierakstīta zemesgrāmatā pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: 
Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM:0702.  
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Pamatojoties “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 75.pantu. Šā likuma piemērošana 
attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem dzīvokļiem un  
dzīvojamām mājām 4. punktu Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem valsts vai 
pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot vienošanos 
par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības un 09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 
komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Noteikt dzīvoklim ar nosaukumu Celtnieku iela 1….., ar kad. apz. 6492 006 0592 001 004, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., piekrītošo domājamo daļu 1/8 no zemesgabala Celtnieku iela 1, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0592, kopējā platībā 0.4077 ha.  
5.2. Nodot /………./, īpašumā bez atlīdzības 1/8 domājamo daļu no zemesgabala ar nosaukumu 
Celtnieku iela 1, kad. apz. 6492 006 0592, 0.4077 ha platībā. 
5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam 
izpildei. 
 

6.p. 
Vienības iela 8-1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšana, izvērtēšana 

pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšana. 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: /………./, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 11.12.2017., iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2017/1334, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli Vienības ielā 8-1, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 
 
Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 0112 001 sastāv no 9 dzīvokļiem, 
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Par dzīvokli  Vienības iela 8-1, kad. apz. 6492 006 0112 
001 001, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 267-2017, noslēgts 
2017. gada 07. decembrī ar /………./ Nekustamais īpašums Vienības iela 8, ar kad. Nr. 6492 006 0112, 
kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0112, 0.2800 ha platībā, uz kura atrodas 9 dzīvokļu 
dzīvojamā māja, šķūnis un katlu māja pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. 
Dzīvoklis Vienību iela 8-1, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. piekrīt pašvaldībai un nav 
nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo dzīvokļu īpašumu pārdot, īrniekam.  
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Vienības iela 8-1, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 59.60 kvm. 
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Vienības iela 8-1, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., un varētu 
ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā, dzīvoklim ir jānosaka domājamās daļas. 
 
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 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. 
pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, pašvaldībām likuma 
noteiktā kārībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21. panta pirmās daļas 17. punktu, dome var 
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4. panta pirmā daļa nosaka, atvasinātas publiskas 
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atsavinātai publiskai 
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5. punktā, noteikts atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes 
loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 45. panta trešā 
daļa, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 
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lietošanu likumā „Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem un ceturtā daļa, īrnieks vai 
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli 
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai 
dzīvokļa īpašumu un tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Vienības iela 8 dzīvoklis 
Nr.1 ar kadastra apz. 6492 006 0112 001 001, ir kopīpašuma 596/5242 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0112 001,  zemes ar kad. apz. 6492 006 0112 un šķūņa ēkas ar 
kad. apz. 6492 006 0112 002, katlu mājas ar kad. apz. 6492 006 0112 003 Vienības iela 8-1, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
6.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Vienības iela 8-
1”, kad. apz. 6492 006 0112 001 001 ar kopējo platību 59.60 kvm. 
6.3. Uzsākt nekustamā īpašuma “Vienības iela 8-1”, ar kad. apz. 6492 006 0112 001 001, kas atrodas 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 
6.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem. 
 

7.p. 
Par  īres līguma laušanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

Pamats: /………./,  iesniegums saņemts 03.12.2018., Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā 
iereģistrēts ar Nr. 2.5.6/2, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli Raiņa /………./, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  

Konstatēts: Īres līgums ar /………./  noslēgts 2016. gada 16. septembrī, Nr. 199/2016. 
Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs izskatot iesniegumu, piekrīt lauzt īres līgumu 
Nr. 199/2016. Iesniegums tiek novirzīts uz Vaiņodes novada pašvaldību. Iesniegums saņemts 
03.01.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/12. Parādu pret Vaiņodes 
novada pašvaldību nav. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos  un 09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Lauzt īres līgumu /………./  par dzīvokli /………./, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
7.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.01.2018. 
7.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un /………./ izpildei. 
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8.p. 
Par īres līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

8.1. /………./ iesniegums 

Pamats: /………./, iesniegums saņemts 03.01.2018., Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, 
iereģistrēts ar Nr. 2.5.6./3, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Vaiņodē. Adresē deklarēsies viena persona. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs izskatot iesniegumu, piekrīt 
piešķirt dzīvokli adresē Raiņa /………./, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Tālāk iesniegums tiek virzīts uz 
Vaiņodes novada pašvaldību, izskatīšanai domes sēdē. Iesniegums saņemts 03.01.2018., Vaiņodes 
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/13. 
Nekustamais īpašums Raiņa iela 9, kadastra Nr. 6492 006 0678 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot 
savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai 
izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu un 09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1.1. Piešķirt  /………./, īres tiesības uz dzīvokli adresē Raiņa iela /………./, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.  
8.1.2. /………./  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu. Līgumu noslēgt līdz 28.02.2018, ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts 
lēmums zaudē spēku. 
8.1.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

8.2. /………./ iesniegums 
Pamats: /………./, iesniegums saņemts 19.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, 
iereģistrēts ar Nr. 2.5.6./118, ar lūgumu piešķirt dzīvokli Raiņa ielā /………./. Adresē deklarēsies viena 
persona.  
Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs izskatot iesniegumu, piekrīt 
piešķirt dzīvokli adresē /………./, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Tālāk iesniegums tiek virzīts 
uz Vaiņodes novada pašvaldību, izskatīšanai domes sēdē. Iesniegums saņemts 21.12.2017., Vaiņodes 
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2017/1365. 
Nekustamais īpašums Raiņa iela 56A, kadastra Nr. 6492 006 4245 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot 
savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai 
izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu un 09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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8.2.1. Piešķirt  /………./, īres tiesības uz dzīvokli adresē Raiņa iela 56A/………./, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
8.2.2. /………./ slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 
platības izmantošanu. Līgumu noslēgt līdz 28.02.2018, ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts 
lēmums zaudē spēku. 
8.2.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

9.p. 
Par  telpu nomas līguma laušanu  

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

Pamats: /………./, iesniegums saņemts 02.01.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2018/8, ar lūgumu atteikties no nomas tiesībām uz /………./ iznomātajām garāžām. Pilnvara Nr. 
5613. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “Centra garāžas”, kadastra Nr. 6492 006 0709, kopējā platība 0,9442 
ha. Uz zemes gabala atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0709 001, kura ir iznomāta 
vairākām personām. Konkrētais telpu nomas līgums Nr. 23, noslēgts 01.01.2018, par 4/78 domājamām 
daļām ar /………./. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās 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 pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma lietošanu (nomu) un 
09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Lauzt telpu nomas līgumu Nr. 23, noslēgtu ar /………./, par 4/78 domājamām daļām no nekustamā 
īpašuma “Centra garāžas”. 
9.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam un grāmatvedībai 
izpildei. 
 
 
 

10.p. 
Par  telpu nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 

Pamats: /………./ iesniegums saņemts 02.01.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2018/9, ar lūgumu piešķirt nomas tiesības uz 4/78 domājamām daļām no nekustamā īpašuma 
“Centra garāžas”, kuras iepriekš tika iznomātas /………./.  
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “Centra garāžas”, kadastra Nr. 6492 006 0709, kopējā platība 0,9442 
ha. Uz zemes gabala atrodas būve ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0709 001, kura ir iznomāta 
vairākām personām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2 punktu, otrās daļas 3. punktu, kurā 
noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un 
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lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 21. panta pirmās daļas 14 punkta 
a) apakšpunktu, dome var noteikt pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma lietošanu (nomu) un 
09.01.2018. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Slēgt telpu nomas līgumu ar /………./,  par 4/78 domājamām daļām no nekustamā īpašuma 
“Centra garāžas”. 
10.2. Lēmumam pievienojama skice. 
10.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Konstatēts, ka sēdes darba kārtībā 11.punkts dublējas ar 4.punktu un 12.punkts dublējas ar 6.punktu, 
pamatojoties uz minēto,  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Svītrot no sēdes darba kārtības 11. un 12.punktu 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
11.p. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
 
Svītrots no sēdes darba kārtības 

 
 
 
 

12.p. 
Vienības iela 8-1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšana, izvērtēšana 

pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšana. 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
Svītrots no sēdes darba kārtības 
 
 

13.p. 
Par  Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2018. gadam. 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Iesniegts “ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2018. gadam” 
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projekts. 
 

1. Pamatbudžeta ieņēmumu daļa 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 2018.gadam 
ieņēmuma daļu. 
 

2. Pamatbudžeta izdevumu daļa 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 2018.gadam 
izdevumu daļu. 

 

3. Speciālo līdzekļu budžeta daļa 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 2018.gadam 
speciālo līdzekļu budžeta daļu. 
 

4. Internātpamatskolas budžeta daļa 

Atklāti balsojot:  
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 2018.gadam 
internātpamatskolas budžeta daļu. 

 

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 un budžeta grozījumiem pašvaldība triju 
dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai. 16.01.2018. Finanšu komitejas lēmums 
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 

46.pantu, un 16.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Apstiprināt “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plānu 

2018.gadam” projektu. 

13.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības 

pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2018.gadam”.  

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

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

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

elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 
14.p. 

Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 
veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā 

/ ziņo: V. Jansons 
 

Pamats: Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas adrese: Zivju iela  7, Liepāja, LV-3401, 22.12.2017. 
iesniegums Nr.1-9/69, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 27.12.2017., iereģistrēts ar 
Nr.2.1.11/2017/13/1382, ar lūgumu Vaiņodes novada domi pieņemt lēmumu par Liepājas Centrālā 
zinātniskās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 2018. gadā. 

Bibliotēkas funkciju veikšanai 2018. gadā nepieciešami līdzekļi EUR 610,07 apmērā.  
 
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.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, Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmumu un 16.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Pagarināt līgumu ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par  Liepājas Centrālās Zinātniskās 
bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas, funkciju veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā. 
14.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018. gada 31.decembrim. 
14.3. Piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 610,07 (seši simti desmit euro, 07 centi) gadā no 
pašvaldības pamata budžeta. 
14.4. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā 
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15.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 
izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma apstiprināšanu 

/ ziņo: V. Jansons/ 
 
Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 
izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma projekts. 

 
Nolikums nosaka kārtību, kādā izvērtējami izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumi un 
tiek organizēta apbalvošana par izciliem sasniegumiem valsts un starptautiska mēroga mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumos, profesionālās ievirzes un 
interešu izglītības skatēs un konkursos, sporta sacensībās. 
Nolikuma mērķis ir veicināt Vaiņodes novada izglītības iestāžu izglītojamo kvalitatīvu zināšanu un 
prasmju apguvi, mērķtiecīgu izaugsmi un konkurētspēju, akcentējot mācību darbības nozīmīgumu un 
motivēt pedagogus papildus darbam ar izglītojamiem, lai iegūtu augstus darba sasniegumus mācību un 
ārpusstundu darbā. 

 
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 un 16.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu 
izvērtēšanas un apbalvošanas nolikuma projektu.  
15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestādēs. 
 

16.p. 
Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 3 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Vaiņodes novadā” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Sagatavots un iesniegts projekts par sociālajiem pabalstiem Vaiņodes novadā. 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes 
novadā” tiek piemēroti no 2010.gada februāra 
Šajā laika periodā ir bijusi nepieciešamība pilnveidot saistošos noteikumus atbilstoši pieņemtajiem 
grozījumiem likumos un MK noteikumos, pieņemot dažādus grozījumus. 
Pēc sociālo lietu atbildīgo instanču pārbaudes un pēc tam ieteikumiem, daļa no sociālajiem pabalstiem 
tiks pāradministrēta uz pašvaldības pabalstiem, jāprecizē noteikumu atsevišķi punkti. Šajā situācijā būtu 
nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos, kur grozījumi pārsniegs pusi no sākumā 
pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem. Tāpēc jaunā redakcijā tiek izdoti saistošie noteikumi “Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un likuma “Par 
pašvaldībām” 45.pantu un 16.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu  
 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Izdot  Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā “.  
16.2. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
16.3. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saistošie noteikumi 
publicējami bezmaksas informatīvajā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis”. 
16.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
16.5. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Vaiņodes novada pašvaldības 2010.gada 
25.februāra saistošie noteikumi Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”  
   

17.p. 

Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 4 „Par pabalstiem Vaiņodes novadā” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
Sagatavots un iesniegts projekts par sociālajiem pabalstiem Vaiņodes novadā. 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.13 “Par pabalstiem Vaiņodes novadā” tiek 
piemēroti no 2010.gada februāra un nepieciešamas korekcijas. Tādēļ, nepieciešams saistošos 
noteikumus izteikt jaunā redakcijā. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un likuma “Par 
pašvaldībām” 45.pantu  un 16.01.2018. Finanšu komitejas lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Sandra Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Izdot  Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 “Par pabalstiem Vaiņodes 
novadā“.  
17.2. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
17.3. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Saistošie noteikumi 
publicējami bezmaksas informatīvajā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis”. 
17.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
17.5. Ar 17.1 punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010. gada 25 februāra 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 “ Par pabalstiem Vaiņodes novadā”. 
 
Sēdi beidz: plkst. 1730 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    paraksts     V.Jansons 
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Sēdes protokolists:   paraksts     E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts: 2018.gada 02.februārī 


