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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 

 

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 3 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2014.gada 23. janvārī 

 
Sēde sasaukta: plkst.1500 

 

Sēdi atklāj: plkst.1500 

 

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 – galvenā grāmatvede Sandra Ikarte, izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, 

jurists Sarmīte Volkova, zemes lietu speciālists Guna Taujēna 

 

Darba kārtība:  

1. Par  nekustamā īpašuma nodokļu parādu anulēšanu 

2. Par adreses piešķiršanu 

3. Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

               3.1. Z. V. iesniegums 

      3.2. A. E. iesniegums 

4. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

   4.1. A. R. iesniegums 

   4.2. Ē. F. iesniegums 

   4.3. G. P. iesniegums 

   4.4. J. B. iesniegums 

 

5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

      5.1. M. T. iesniegums 

      5.2. A. E. iesniegums  
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6. Par vienreizēju sociālo pabalstu 

        6.1. Ā. J. Z. iesniegums 

      6.2. V. Z. iesniegums  

      6.3. A. U. iesniegums 

      6.4. L. D. iesniegums 

 

7. Par dzīvesvietas deklarēšanu 

8. Par īres līguma laušanu 

9. Par papildus vienošanos ar Liepājas reģiona novada būvvaldi 

10. Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā 

 

11. Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 24.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 

“Nekustamā īpašuma nodokļu piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2014. 

gadā” 

12. Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2014.gadam 

13. „Par grozījumiem 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „Darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikumā”” 

14. Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku iela 6 

dzīvoklis 5, Vaiņode, Vaiņodes nov. 

15. Par atlīdzību zeķu adītājām 

16. Par administratīvo procesu sakarā ar NI „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 un papildināt  sēdes darba kārtību ar : 
17. punktu „ Par NĪ Dīķu iela 9A , Vaiņode, Vaiņodes nov. pārdošanu” 

18. punktu „ Par ceļa izdevumu kompensēšanu vokālam pedagogam Vaiņodes mūzikas skolā” 
19. punkts „ Par internātpamatskolas finansējuma izlietojumu” 

20. punktu „  Par malkas iepirkuma cenu ” 

21. punktu „ Par Vaiņodes internātpamatskolas  ēdnīcas maksas  pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu” 

22. punkts „Par štatu vienību saraksta apstiprināšanu Vaiņodes internātpamatskolā” 
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1p. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa parādu anulēšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 

Pamats: Iesniegts lēmumprojekts “Par  parādu anulēšanu fiziskajai personai - nodokļu 

maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, 

kā arī ar tiem saistītās soda naudas, nokavējuma naudas" ”. 

 

Vajadzīgs anulēt NĪN pamatparādu summas, kā arī soda naudas un nokavējuma naudas 12 

personām( Pielikums Nr.1), kuras ir mirušas un nav iespējams piedzīt nodokļu parādus no 

mantiniekiem . Pamatsumma kopā: EUR 184.15, soda un nokavējuma naudas par summu EUR 

72.46 

 

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" 25.panta pirmās 

daļas 3.punktu, kas nosaka, ka nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un 

soda naudas dzēš "fiziskajai personai - nodokļu maksātājam - viņa nāves gadījumā, ja nav 

iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas, 

nokavējuma naudas"  

(3) Pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās 

nokavējuma naudas un soda naudas šā panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos dzēš attiecīgās 

pašvaldības. Kapitalizēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma pamatparādu, kā arī ar to 

saistīto soda naudu un nokavējuma naudu pašvaldības dzēš Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 15.01.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

komitejas un 21.01.2014. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

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: 

1.1. Dzēst 12 personām nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu par summu EUR 

184.15( viens simts astoņdesmit četri euro,15 centi) 

1.2. Dzēst 12 personām nekustamā īpašuma nodokļu soda un nokavējuma naudas par 

summu EUR 72.46 (septiņdesmit divi euro,46 centi) 

1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

un pašvaldības grāmatvedībā. 

1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
2.p. 

Par adreses piešķiršanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, reģ. Nr. 90000030432, atrodas 

Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV3401, iesniegums saņemts 16.12.2013. Vaiņodes novada domē  

iereģistrēts  ar Nr. 3-6/1207 , izvērtējot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā 

esošo informāciju par īpašumu “Ceriņu iela 2B”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, ar 

kadastra Nr. 6492 006 0985, konstatēja, ka uz zemes vienības, kadastra apzīmējums 6492 006 

0985, ir ēkas – dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 6492 006 0985 001) un šķūnis (kadastra 

apzīmējums 6492 006 0985 002), kurām Valsts adrešu reģistrā nav reģistrēta adrese. Saskaņā 

ar MK 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9. 

http://likumi.lv/doc.php?id=33946
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apakšpunktu: “2. Adresācijas objekts ir: 2.9. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai 

publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk ēka).” Lūgums pieņemt 

lēmumu  par adreses piešķiršanu. 

Konstatēts: uz konkrētā zemesgabala kadastra reģistrā atrodas divas ēkas- dzīvojamā māja un 

šķūnis, reāli dabā ir tikai šķūnis un pie šķūņa vairākas piebūves, zemesgabala kopplatība 0,52 

ha. 

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas 

noteikumi", 2.9 un 2.10. punktu, adresācijas objekts ir: dzīvošanai, saimnieciskai, 

administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); 

telpu grupa un III nodaļu un 15.01.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

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: 

 

2.1. Apstiprināt zemes gabalam  ar kadastra apzīmējumu  6492 006 0985, adresi: Ceriņu iela 

2B, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam un 

Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālajā nodaļā. 

2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā 

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

 

3p. 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 

Likumu “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. 21. panta pirmā rindkopa nosaka, 

ka Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome 

var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. Likuma „Par pašvaldībām” 

14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir 

pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

 
3.1. Z.  V.  iesniegums 

Pamats: Z. V.  p.k……dzīvojoša …, Vībiņos, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 

saņemts 07.01.2014. Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar  Nr. 3-6/19 ar vēlmi atteikties no 

nomas zemes 1.0 ha platībā, ar kad. Nr. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, paturot 

nomā 0.5 ha no iznomātā zemesgabala. 

Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. E30 ar Z. V.noslēgts 15.03.2010, par zemesgabalu 

“Vībiņu ganības”, kad. Nr. 6454 004 0096, 1.5 ha platībā, līgums spēkā līdz 31.12.2014.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 15.01.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
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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: 

 

3.1.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 15.martā zemes nomas līgumā Nr. E30 noslēgtu ar Z. 

V.  par zemesgabalu ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, kad. Nr. 6454 004 0096, 1.5 ha 

platībā, un līguma 1.1 punktā aizstāt platību „1.5 ha” ar platību „0.5 ha”. 

3.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 

3.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  

izpildei. 

3.2. A. E. iesniegums 

Pamats: A. E. p.k. ……, dzīvojoša ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 

saņemts 03.01.2014. Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar  Nr. 3-6/10 , ar vēlmi atteikties no 

0,13 ha, atstājot nomā 0,14 ha, zemes gabala kad. Nr. 6492 006 0875, ar nosaukumu „Raiņa 

iela 36A”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Lūgums izdarīt grozījumus 25.07.2011 noslēgtajā 

zemes nomas līgumā Nr. 222. 

Konstatēts: Zemes gabala ar kad. Nr. 6492 006 0875, ar nosaukumu “Raiņa iela 36a”, platība 

ir 2.0 ha .  A. E. kopā iznomāti 0.27 ha, 0.13 ha no iznomātā zemesgabala nav izmantojama 

lauksaimniecībā, sakarā ar to, ka pašvaldībai ierīkojot kanalizāciju uz zemesgabala tika savestas 

vairākas kravas ar granti un šobrīd visa šī daļa ir ar akmeņiem un nav izmantojama. 

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: 

3.2.1. Izdarīt grozījumus 2011. gada 25.jūlija zemes nomas līgumā Nr. 222 noslēgtu ar A. 

E. par zemesgabalu ar nosaukumu “„Raiņa iela 36A”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. kad. 

Nr. 6492 006 0875,  0.27 ha platībā, un līguma 1.1 punktā aizstāt platību „0,27 ha” ar platību 

„0.14 ha”. 

3.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 

3.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  

izpildei. 

 
4.p. 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 

4.1. A. R. iesniegums 

Pamats: A. R. p.k. …., dzīvojoša ……, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 

saņemts 03.01.2014 Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/7 , ar lūgumu atļaut iznomāt 

zemesgabalu “Vienības iela 2A”, 6492 006 0997, 0.3 ha platībā. 

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Vienības iela 2A”, kad. apz. 6492 006 0997, 0,3 ha 

platībā  ir rezerves fonda zeme un to ir iespējams iznomāt uz vienu gadu ar pagarināšanas 

tiesībām. 
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Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 

3. daļas un 15.01.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 

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: 

 

4.1.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar  A. R. par zemes gabalu “Vienības iela 2A”, kad. apz. 6492 

006 0997, 0.3 ha platībā. 

4.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības 

4.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2014.gada 31.decembrim 

4.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 

4.2.  Ē. F. iesniegums 

Pamats: Ē. F. p.k. …., dzīvojošs ….Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

20.11.2013 Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/1114 , ar lūgumu atļaut iznomāt 

zemesgabalu ar kad. Nr. 6492 004 0132, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”, 1.00 ha platībā. 

Konstatēts: zemesgabala “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, ar kad. Nr. 6492 004 

0132 kopējā platība 11.9 ha, no kura jau iznomāts 10.9 ha. 1.0 ha šobrīd nav iznomāts, iepriekš 

iznomāja V. D. , no kura 15.10.2013. atteicās, jo tik liela platība vairs nebija nepieciešama.  

 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735, “Noteikumiem par publiska personas 

zemes nomu”, 7.p.” Apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā nosaka:  

7.2.p. No 2010. gada 1. janvāra- 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības un 15.01.2013. 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 

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: 

 

4.2.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar Ē. F. par zemes gabalu ar kad. Nr. 6492 004 0132, ar 

nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 1.00 ha platībā. 

4.2.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31.janvārim 
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     4.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu                

speciālistam  izpildei. 

4.3. G.  P. iesniegums 

Pamats: G. P. p.k. …., dzīvojoša … … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

07.01.2014 Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/17, ar lūgumu iznomāt 1.0 ha platībā 

zemes gabalu ar kad. Nr. 64540040096, ar nosaukumu Vībiņu ganības, ko iepriekš iznomāja Z. 

V.  

Konstatēts: Ar Z. V. noslēgts zemes nomas līgums E30, par zemesgabalu “Vībiņu ganības” 

1.5 ha platībā, 2014. gada 7. janvārī saņemts iesniegums no Z. V., kurā viņa atsakās no 1.0 ha, 

atstājot nomā 0.5 ha.   

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735, “Noteikumiem par publiska personas 

zemes nomu”, 7.p.” Apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā nosaka:  

7.2.p. No 2010. gada 1. janvāra- 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 15.01.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

komitejas sēdes lēmumu 

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: 

 

4.3.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar G. P. par zemes  gabalu ar kad. Nr. 64540040096, ar 

nosaukumu „Vībiņu ganības” 1.0 ha platībā 

4.3.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31. janvārim 

4.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 

 

4.4. J. B. iesniegums 

Pamats: J. B. p.k. …, dzīvojošs …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

04.12.2013. Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar Nr.3-6/1169 ar lūgumu ļaut iznomāt 

zemesgabalu “Ceriņu iela 2a”, kad. Nr. 6492 006 0984, 0.3 ha platībā.  

 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6492 006 0984, 0.3 ha platībā ar nosaukumu “Ceriņu iela 

2a”, zemesgabals nav ierakstīts zemesgrāmatā.   

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735, “Noteikumiem par publiska personas 

zemes nomu”, 7.p.” Apbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā nosaka:  

7.2.p. No 2010. gada 1. janvāra- 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 15.01.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

komitejas sēdes lēmumu 
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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: 

 

4.4.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar J. B. par zemes gabalu ar  kad. Nr. 6492 006 0984, ar 

nosaukumu “Ceriņu iela 2a”, 0.3 ha platībā 

4.4.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31.janvārim 

     4.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu    speciālistam   

izpildei. 

 

5.p. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 

5.1. M. T. iesniegums 

Pamats: M. T. p. k….., dzīvojošs ……., Vaiņodē, Vaiņodes pag., iesniegums saņemts 

03.01.2014, Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr.3-6/8 ar lūgumu pagarināt zemes nomas 

līgumu Nr. V172 ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā uz 5 

gadiem. 

Konstatēts: Zemes nomas līgums  Nr. V172 ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0659, 

par 0.05 ha ir noslēgts ar M. T.  2010. gada 26. jūlijā un ir spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim. 

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 

3. daļas 16.punktu un 15.01.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

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: 

 

5.1.1.  Pagarināt  zemes nomas līgumu Nr. V172 ar  M. T. par zemes gabalu „Ābelītes”  kad. 

Nr. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā 

5.1.2. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31.janvārim 

5.1.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās 

5.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  

izpildei. 

 

5.2. A.  E. iesniegums 

Pamats: A. E., p.k. …, dzīvojoša …..., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 

domē 03.01.2014, iereģistrēts ar  Nr.3-6/10, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 
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V222, par zemes gabalu “Raiņa iela 36a”, kad. Nr. 6492 006 0875 uz vienu gadu.   

Konstatēts: Zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0875, ar nosaukumu “Raiņa iela 36a”, 2.0 ha 

platībā, ir zeme zemes reformas pabeigšanai un iespējams iznomāt tikai uz 1 gadu ar 

pagarināšanas tiesībām.  Par 0.27 ha, 2011. gada 25. jūlijā noslēgts nomas līgums Nr. V222 ar 

Agitu Eleri.  

Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu.  

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 

3. daļas 16.punktu un 15.01.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

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: 

 

5.2.1.  Pagarināt  zemes nomas līgumu Nr. V222 ar  A. E. par zemes gabalu “Raiņa iela 36a”, 

kad. Nr. 6492 006 0875 platība 0,14 ha 

5.2.2. Līguma darbības termiņš līdz 2015.gada 31.janvārim 

5.2.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās 

5.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam  

izpildei. 

 

6.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

 

6.1. ….. iesniegums 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2014.gada 15.janvāra lēmums, Protokols Nr.2, 2.p. 

„Par …..iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizējo sociālo slimnīcas  izdevumu 

segšanai. Uzturēšanas izmaksas Liepājas reģionālajā slimnīcā EUR 68.77 apmērā. … 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, 12.pantu, uz 

Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 1.p.) 

saistošiem noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. 

punktu, Vaiņodes novada sociālais dienests nolemj: …… iesniegumu virzīt uz domes sēdi, jo 

neatbilst trūcīga vai maznodrošināta pensionāra statusam.  

Konstatēts: 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 
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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, veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā 

pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

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: 

 

6.1.1. Piešķirt  …….  vienreizēju sociālo pabalstu slimnīcas izdevumu segšanai EUR 68,77( 

sešdesmit astoņi eiro,77 centi) no sociālā budžeta. 

6.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības 

grāmatvedībā izpildei 

 

6.2. ……iesniegums 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2014.gada 15.janvāra lēmums, Protokols Nr.2, 3.p. 

„Par ….. iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu medikamentu iegādei, 

slimnīcas izdevumu segšanai ………. Kopējā summa EUR 220.62 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, 12.pantu, uz 

Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 1.p.) 

saistošiem noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. 

punktu, Vaiņodes novada sociālais dienests nolemj: … iesniegumu virzīt uz domes sēdi, jo 

neatbilst trūcīga vai maznodrošināta pensionāra statusam.  

Konstatēts: 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, veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā 

pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

 

Atklāti balsojot:  
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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: 

 

6.2.1. Piešķirt  …..   vienreizēju sociālo pabalstu slimnīcas  un medikamentu izdevumu segšanai 

EUR 66.19 (sešdesmit seši euro,19 centi)  no sociālā budžeta. 

6.2.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības 

grāmatvedībā izpildei 

 

6.3. ….. iesniegums 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2014.gada 15.janvāra lēmums, Protokols Nr.2, 4.p. 

„Par ….. iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu brukas operācijas 

izdevumu segšanai, iesniegumam pievienoti materiālo stāvokli un ienākumu apliecinoši 

dokumenti, čeks par kopējo summu EUR 121.98 (viens simts divdesmit viens euro 98 centi).  

…. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, 12.pantu, uz 

Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 1.p.) 

saistošiem noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. 

punktu, Vaiņodes novada sociālais dienests nolemj: ……. iesniegumu virzīt uz domes sēdi, jo 

neatbilst trūcīga vai maznodrošināta pensionāra statusam.  

Konstatēts: 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, veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā 

pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

 

Atklāti balsojot:  

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.3.1. Piešķirt  ……. vienreizēju sociālo pabalstu operācijas izdevumu segšanai EUR 36.59  

( trīsdesmit seši euro 59 centi)  no sociālā budžeta. 

6.3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības 

grāmatvedībā izpildei 
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6.4. ….. iesniegums 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2014.gada 15.janvāra lēmums, Protokols Nr.2, 5.p. 

„Par ….. iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizēju pabalstu žultsakmeņu 

operācijas, ārsta apmeklējuma un zāļu iegādes izdevumu segšanai, iesniegumam pievienoti 

materiālo stāvokli un ienākumu apliecinoši dokumenti, astoņpadsmit čeki par kopējo summu 

EUR 449.43 (četri simti četrdesmit deviņi euro 43 centi).  

 Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, 12.pantu, uz 

Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 1.p.) 

saistošiem noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. 

punktu, Vaiņodes novada sociālais dienests nolemj: …… iesniegumu virzīt uz domes sēdi, jo 

neatbilst trūcīga vai maznodrošināta pensionāra statusam.  

Konstatēts: 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, veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā 

pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

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: 

 

6.4.1. Piešķirt  …… vienreizēju sociālo pabalstu operācijas un medikamentu  izdevumu 

segšanai EUR  134.83 ( viens simts trīsdesmit četri euro, 83centi) no sociālā budžeta. 

6.4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības 

grāmatvedībā izpildei 

 
7.p. 

Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamats: T. S. p.k. …..  iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 20.12.2013., iereģistrēts ar 

Nr.3-6/1221,  ar lūgumu atļaut deklarēt …… 

. 
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Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi 

izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies 

ar tieši vai klusējot izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī 

persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) 

Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 

nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas 

tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

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: 

 

7.1. Atļaut T. S.  p.k…… , deklarēt savu dzīvesvietu adresē Celtnieku ielā … …, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un Komunālā 

nodaļā 

8.p. 

Par īres līguma laušanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamats: G. S. p.k. ….  iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 10.01.2014., iereģistrēts ar 

Nr.3-6/36,  ar lūgumu lauzt īres līgumu ….”, Embūtes pag., Vaiņodes novads. 

Komunālo parādu nav. G. S. apņemas deklarēt dzīvesvietu viena mēneša laikā. 

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.  

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: 

 

8.1. Lauzt  īres līgumu ar G. S., p.k. …., par dzīvokli ….., kas atrodas .., Embūtes pag., Vaiņodes 

nov.  

8.2. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža 

8.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Embūtes pagasta pārvaldē 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

9.p. 

Par papildus vienošanos ar Liepājas reģiona novadu būvvaldi 

/ziņo: V. Jansons / 
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Pamats: Sakarā ar to, ka beidzies sadarbības līgums ar Liepājas reģiona novadu būvvaldi, 

nepieciešams pagarināt līgumu. 

Sakarā to, ka Rucavas novada pašvaldība ir uzteikusi dalību apvienotajā būvvaldē, dalības 

maksa ir paaugstinājusies 

Vienošanās līguma dalībnieki: Durbes, Grobiņas, Pāvilostas, Priekules un Vaiņodes novads.   

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās rindkopas 14 punktu, Pašvaldībām 

ir šādas autonomās funkcijas, nodrošināt savas administratīvās teritorijas būvniecības procesa 

tiesiskumu 

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: 

 

 9.1. Slēgt vienošanās līgumu ar Liepājas reģiona novadu būvvaldi 

 9.2. Līguma darbības termiņš ir 2016.gada 31. decembris  

10.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,  

20.12.2013. iesniegums Nr.1-8/32, saņemts Vaiņodes novada domē 28.12.2013, iereģistrēts ar 

Nr.3-6/1235, ar lūgumu Vaiņodes novada domi pieņemt lēmumu par Liepājas Centrālā 

zinātniskās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

Bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešami līdzekļi EUR 610,00 

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. 

 

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: 
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10.1. Pagarināt līgumu ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par  Liepājas Centrālās 

Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas, funkciju veikšanu un finansēšanu 

Vaiņodes novadā. 

10.2. Līguma darbības termiņš no 2014.gada 01.janvāra līdz 2014. gada 31.decembrim. 

10.3. Piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 610,00 (seši simti euro,00centi) gadā 

10.4. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.  

 

11.p. 

Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 24.10.2013. saistošajos noteikumos Nr.8 

„ Nekustamā īpašuma nodokļu  piemērošana Vaiņodes administratīvajā teritorijā 

2014.gadā” 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem precizēt 

2013. gada 24. oktobra sēdes lēmumu (prot.Nr.11, 1.p.) „Vaiņodes novada pašvaldības 

„Saistošos noteikumus Nr. 8. Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada 

administratīvā teritorijā 2014. gadā.” izsakot 5. punktu šādā redakcijā “Piešķirt atvieglojumus 

50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk kā EUR 426,86 par 

personu, personām, kam pašām vai to laulātajiem, aizbildnībā vai audžuģimenē ir bērni vecumā 

no 18 līdz 24 gadiem, kas turpina mācību procesu. Minētais attiecas uz personu, kas no 18 līdz 

24 gadiem turpina mācību procesu un tās īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums.” 
 

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: 
 

11.1. Izdarīt precizējumus „Vaiņodes novada pašvaldības „Saistošos noteikumus Nr. 8. 

Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2014. 

gadā.” izsakot 5. punktu šādā redakcijā: 

„5. Piešķirt atvieglojumus 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas, bet ne vairāk 

kā EUR 426,86 par personu, personām, kam pašām vai to laulātajiem, aizbildnībā vai 

audžuģimenē ir bērni vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kas turpina mācību procesu. Minētais 

attiecas uz personu, kas no 18 līdz 24 gadiem turpina mācību procesu un tās īpašumā vai 

valdījumā ir nekustamais īpašums.” 

11.2. Noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām 45.pantā noteiktajā kārtībā. 

11.3. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski 

nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 

 

 

12p. 

Par Vaiņodes pašvaldības Budžeta plānu 2014. gadam 

/ziņo: S. Ikarte/ 
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Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās rindkopas 2.daļā ir noteikts, 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 nosutās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai zināšanai. 

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: 

 

12.1. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības Pamatbudžeta izdevumi 2014.g. plāna (EUR) projektu  

12.2. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības Pamatbudžeta ieņēmumi 2014.g. plāna (EUR) projektu  

12.3. Apstiprināt Speclīdzekļu budžeta ieņēmumu, izdevumu Vaiņodes novada plānu 

2014.gadam (EUR)  

12.4. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Vaiņodes novada 

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

12.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

12.6. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis” un 

pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv. 

12.7. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 

zināšanai rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

13.p. 

Par grozījumiem 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „ Darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikumā ” 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Grozījumi izdoti saskaņā ar Eiro ieviešanas kārtības likuma 32.pantu, grozījumiem „Valsts un 

pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā un nepieciešamību 

papildināt Vaiņodes novada pašvaldības amatu katalogu.  

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. 41.panta 2) pašvaldības 

dome pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikums, instrukcijas) 
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Atklāti balsojot:  

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

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks); PRET – 2 ( Sandra Ķempe, Sandra Grosberga) 

ATTURAS - nav 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.1.Izdarīt 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „Darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumā” šādus grozījumus: 

13.1.1. Aizstāt 42.punktā vārdu salikumu un ciparus „10 līdz 25 procenti” ar vārdu salikumu 

un cipariem „20 līdz 50 procenti”.  

Atklāti balsojot:  

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

Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars Dīks); PRET - nav, ATTURAS -2 ( Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.2. Papildināt nolikuma 1.pielikumu „Vaiņodes novada pašvaldības amatu katalogs” ar 

sekojošām saimēm un amatiem: 

13.2.1. Administratīvā vadība - IV A1 Izpilddirektors 

13.2.2  Administratīvā vadība - I C Izpilddirektora vietnieks 

13.2.3. Fiziskais un kvalificētais darbs- V Dīķu apsaimniekošanas speciālists 

13.2.4. Komunikāciju un sabiedriskās  attiecības - II Sabiedrisko attiecību speciālists 

13.2.5. Konsultēšana – II Izglītības metodiķis 

13.2.6. Radošie darbi-  IC Kultūras pasākumu organizators 

13.3. Izteikt nolikuma 3.pielikumu šādā redakcijā  

 

14.p. 
 

Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku iela 6-5, 

Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā noteikšanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamats: Ar 2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada domes lēmumu (prot. Nr. 14), 14p. Par  

NĪ „Celtnieku iela 6-5” kad. 64920060521001005 un tam piekrītošās zemes izsoles noteikumu 

projektu”, pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts 

un pašvaldības mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu un “Par pašvaldībām” 21. 

panta pirmo daļu, Dzīvokļa īpašuma likums 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 un 6.panta pirmo daļu.   

Dzīvokļa īpašuma “Celtnieku iela 6-5”, Vaiņode, Vaiņodes nov., domājamā daļa ir 928/20489.   

Atklāti balsojot:  
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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: 

 

14.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Nr.5 ar kadastra 

nr. 64920060521001005 ir kopīpašuma  928/20489 domājamā daļa no daudzdzīvokļu 

dzīvojamās mājas Celtnieku iela 6, Vaiņode, Vaiņodes nov. 

14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, 

Liepājas Tiesas zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un 

nekustamo īpašumu specialistam O. Jēkabsonam  

 

14.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Liepājas Tiesu namā, Lielā ielā 4, 

Liepājā, LV 3401, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

 

15.p. 

 

Par atlīdzību zeķu adītājām 

/ziņo: V. Jansons / 

 

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.  

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: 

 

15.1.  Piešķirt zeķu adītājiem – 1 gb. zeķu pāris – EUR 1.42 (viens euro 42 centi). 

            15.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.  

 

16.p. 

Par administratīvo procesu sakarā ar NI „Bezzobji” 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Informatīvi. 

 

Pamats : Vaiņodes novada domes jurista Sarmītes Volkovas iesniegums saņemts Vaiņodes 

novada domē 23.01.2014, iereģistrēts ar Nr.3-6/72, ar lūgumu Vaiņodes novada domes sēdē 

uzklausīt pieteicēju un pircēju M. K. un īpašuma„ Bezzobji” īpašnieci un pārdevēju K. M. 

Uz domes sēdi ieradusies NĪ „ Bezzobji” īpašniece K. M.  

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

pag., Vaiņodes nov., norisi.  
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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. K. M. un Vaiņodes novada domes deputāti pārrunā 

radušos situāciju un vienojas ļaut tiesai izšķirt šo strīdu. 

 

17.p. 

Par NĪ Dīķu iela 9A, Vaiņodē, Vaiņodes novadā pārdošanu 

/ziņo: V. Jansons / 

 

Pamats: J. M., p.k……..,Vaiņode, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/797, 

saņemts 26.08.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu izpirkt dzīvojamo māju Dīķu ielā 9A, 

Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. …… 

Konstatēts: NĪ “Dīķu iela 9A” kad. Nr. 64920060182001 sastāv no dzīvojamās mājas ar kopējo 

platību 134,7 kv. m., kadastrālā vērtība EUR 4140.56 (četri tūkstoši viens simts četrdesmit 

euro,56 centi) un piekrītošās zeme ēkas uzturēšanai kad. Nr. 64920060182 -0,071 ha  ar 

kadastrālo vērtību EUR 399.83 (trīs simti deviņdesmit deviņi euro,83 centi) , atrodas Vaiņodē, 

Vaiņodes novadā. Ēkas un zemes īpašnieks ir pašvaldība.  Ēka un zeme ierakstīta 

zemesgrāmatā.  

 

Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu. 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants. (1) Valsts mantas atsavināšanu var 

ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 

nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju 

nodrošināšanai. (4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu 

var ierosināt šādas personas: 5) īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 

dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā 

kārtībā; 

45.panta (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 

īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts 

dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes 

locekļiem. 

(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, 

ja: 

1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai 

kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 

2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu 

organizē attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu 

veiks domes izveidota komisija vai sertificēta firma.  

Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Pārdošana par brīvu cenu – mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka 

par nosacīto cenu. 

 

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: 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
http://likumi.lv/doc.php?id=56863


20 

 

 

17.1. Piekrist dzīvokļa īpašuma „Dīķu iela 9A”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanai. 

17..2. Uzdot nekustāmo īpašumu lietu speciālistam O. Jēkabsonam veikt īpašuma novērtēšanu, 

atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 

vērtēšanas standartiem un novērtējumu iesniegt Vaiņodes novada domē. 

 

18.p. 

Par ceļa izdevumu kompensēšanu vokālajam pedagogam Vaiņodes mūzikas skolā 

/ziņo: V. Jansons / 

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, 2014.gada 20.janvāra, 

iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē, 21.02.2014, Nr. 3-6/64 par ceļa izdevumu 

segšanu 50% apmērā vokālajam pedagogam ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. 

Katru mēnesi ceļa izdevumi ir sekojoši: 

Ieva Dreimane  EUR 46.00 mēnesī 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4) punktu, 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.) 

 

Atklāti balsojot: 

PAR – 9 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts 

Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

18.1. Segt Mūzikas skolas  vokālā pedagoga ceļa izdevumus sekojošā apmērā: 

Ieva Dreimane     EUR 23.00 mēnesī 

18.2. Lēmums ir spēkā no 2014.gada 1. februāra līdz 2014.gada 31.maijam 

 

19.p. 

Par internātpamatskolas finansējuma izlietojumu 

/ziņo: V. Jansons / 

Pamats: 23.01.2014. Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta iesniegums Nr.1-

12.1/5 ar informāciju, ka infrastruktūras darbības nodrošināšanai 10% no mērķdotācijas 

pedagogu algām  tiks izmantoti skolas uzturēšanas izdevumiem. 

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.  
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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. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome  

19.1. Atļaut Vaiņodes internātpamataskolai infrastruktūras darbības nodrošināšanai 10% no 

mērķdotācijas pedagogu algām  novirzīt  skolas uzturēšanas izdevumiem. 

19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolā izpildei 

 

20.p. 

Par malkas iepirkuma cenu 

/ziņo: V. Jansons / 

Ar 2013.gada 01.janvāri norēķinoties ar malku par bērnu ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā un 

Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, nekustamā īpašuma nodokli un iepriekšējo gadu 

parādiem par komunālajiem maksājumiem, bija noteikts malkas iepirkuma cenu par 1m3 Ls 

16.00 (piecpadsmit lati 00 santīmi) (koeficients 0.6). 

Priekšlikums: noteikt malkas iepirkuma cenu par 1m3 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. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts 

Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

21.1. 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 1m3 EUR 23.00 (divdesmit 

trīs euro 00 centi) sākot ar 2014.gada 01.janvāri. 

21.2. Par iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādiem un iepriekšējo gadu  

komunāliem maksājumiem, iepirkuma cena saglabājās tā gada noteiktā malkas iepirkuma cenas 
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apmērā, konvertējot latus uz euro saskaņā ar Eiropas finanšu padomes oficiālā valūtas maiņas 

kursa 0.702804 

21.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un komunālā 

nodaļā. 

21.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. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts 
Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

21.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas darbinieku ēdināšanas izmaksas: 

 21.1.1. Brokastis –  EUR 0.30 (nulle euro 30 centi); 

 21.1.2. Pusdienas – EUR 0.65 (nulle euro 65 centi); 

21.1.3. Launags – EUR 0.35 (nulle euro 35 centi); 

 21.1.4. Vakariņas – EUR 0.45 (nulle euro 45 centi ). 

21.2. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas pirmsskolas ēdināšanas izmaksas: 

 21.2.1.  Brokastis – EUR 0.55 (nulle euro 55 centi); 

 21.2.2. Pusdienas – EUR 1.20 (viens euro 20 centi); 

21.2.3. Launags – EUR 0.55 (nulle euro 55 centi); 

21.2.4. Vakariņas – EUR 0.70 (nulle euro 70centi). 

21.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolā izpildei 

 

22.p. 

Par štatu vienību apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons / 

Pamats: 22.01.2014. Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta iesniegums Nr.1-

12.1/2 ar lūgumu apstiprināt sekojošu štatu vienību sarakstu 2013./2014.mācību gadam  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās 

teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja 
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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. 

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: 

22.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas štatu vienību sarakstu 2013./2014.mācību 

gadam  

22.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolai izpildei. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 1745 

 

Sēdes vadītājs:         /paraksts/  V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:     /paraksts/          I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 30. janvārī 

 

 

 

 

 

 

 


