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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. 4 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2017. gada 26. septembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1505 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

 
Piedalās –Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame   

Nepiedalās: nav  

Uzaicināti piedalīties un piedalās:  izpilddirektora vietniece, jurists Evita Vanaga, Mūzikas skolas direktore 
Miranda Ulberte, Vaiņodes internātpamatskolas direktors Reinis Ulberts, Vaiņodes internātskolas direktora 
vietniece Gunita Riežniece, Komunālās nodaļas vadītāja vietnieks Normunds Pāvils. 

Darba kārtībā: 
 
1. Par zemes nomas līguma laušanu  
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu  
3. Par īres līguma slēgšanu 
 3.1. … iesniegums 
 3.2. ….. iesniegums 
 3.3. ….. iesniegums 
 3.4. ….. iesniegums 
 3.5. ….. iesniegums 
 3.6. …. iesniegums 
 3.7. …. iesniegums 
 3.8. ….. iesniegums 
 3.9. …. iesniegums 
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 3.10. … iesniegums 
4. Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu 
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

5.1. NĪ …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
5.2. NĪ “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu. 
6.1. NĪ …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

6.2. NĪ "… Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
6.3. NĪ “… adrese: …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
6.4. NĪ …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

7. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 12” , ar kadastra numuru 
6492 006 0618,  atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

8. Par līdzfinansējumu  bērnu drošības projektam “ Lai dzīvo bērni” 
9. Par mūzikas skolas pedagogu ceļu izdevumu apmaksu 
10. Par pašvaldības atbalstu mūzikas skolas mērķdotācijai 
11. Par pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmai “ Māksla” 
12. Par Vaiņodes novada  pašvaldībai piederošās kustamās mantas  pārdošanu izsolē 
13. Par siltumenerģijas izcenojumu 
14. Par Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apraksts 

(nolikums)  
15. Par nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu 
16. Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 12.punktā 

“Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas  maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” 
17. Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 13.punktā 

“Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” 
18. Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 14.punktā 

“Par ēdināšanas izmaksām Vaiņodes vidusskolā” 
19. Par piecenojumu pārdošanā pieņemtajām precēm (suvenīriem) 
20. Par dalību  projektā “ Simtgades bērni” 
21. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 
22. Par līdzfinansējumu internātpamatskolas saimnieciskajiem izdevumiem un pedagoģisko likmju 

samaksai 
23. Par Vaiņodes novada pašvaldības administratīvo komisiju 
24. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Meijeri ” nomas tiesību izsoles protokola 

apstiprināšana 
25. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Garnizons” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšana 
26. Par  nekustamā īpašuma “…  zemes lietošanas mērķa maiņu  
27. Par  nekustamā īpašuma “… zemes vienības daļas noteikšanu apbūves tiesības nepieciešamībai 
28. Par īres līguma laušanu 
29. Par dzīves vietas deklarēšanu 
30. Par Vaiņodes novada arhīva komisiju 
31. Par pabalstu personām dzīvojošām Vaiņodes novadā, kas piedalījās  Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas (ČAES) seku likvidēšanā  
32. Par Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā 
33. Par vēlētāju apvienības “ Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesnieguma izskatīšanu 
 
Deputāts Valdis Līkosts lūdz mainīt sēdes darba kārtības 32. punktu ar 33.punktu. Sākumā izskatot 
33.punktu. 
Domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons lūdz balsot par sēdes 32. punkta  un 33.punkta izskatīšanas 
kārtības  maiņu. 
 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 4 ( Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET –4 ( Zigmunds 
Mickus, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Visvaldis Jansons)   nav; ATTURAS – 1( Aiga Jaunzeme), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Izskatīt sēdes darba  kārtības jautājumus izsludinātajā  kārtībā. 
 
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams www.vainode.lv 
 

 
1.p 

Par zemes nomas līguma laušanu  
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 09.08.2017., Vaiņodes 
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/879, ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu  Nr. 326, par 
zemesgabalu ar nosaukumu “Vībiņi”, kad. apz. 6454 004 0106, 0.07 ha platībā, kas iznomāts mazdārziņa 
uzturēšanai. 

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 326 ar … noslēgts 2014. gada 08. aprīlī, par daļu no zemes gabala ar 
nosaukumu “Vībiņi”, ar kad. apz. 6454 004 0106, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 

Nekustamais īpašums “Vībiņi”, kad. Nr. 6454 004 0106, sastāv no 3 zemesgabaliem, īpašnieks - SIA ECO 
AGRO NE, reģ. Nr. 40103838254. Vaiņodes novada pašvaldība 2015. gada 1. janvārī noslēgusi zemes 
nomas līgumu Nr. EA-NE1-V ar SIA ECO AGRO NE, par daļu no zemes gabala ar nosaukumu “Vībiņi”, 
kadastra apzīmējums 6454 004 0106, 0,95 ha platībā, Embūtes pagasta iedzīvotājiem mazdārziņu 
ierīkošanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1.1. Lauzt 2014. gada 08. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. 326, noslēgtu ar …, p.k. …., par daļu no zemes 
gabala ar nosaukumu „Vībiņi” , kad. apz. 6454 004 0106, 0.07 ha platībā, kas atrodas Vībiņi, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov. 

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

2.p. 
Par  zemes nomas līguma slēgšanu  

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
25.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/987, ar lūgumu iznomāt  zemes gabalu, 
ar nosaukumu „Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”,  kad. apz. 6492 004 0107, 0.7 ha platībā personīgās 
palīgsaimniecības vajadzībām uz pieciem gadiem.  

Konstatēts: Nekustamais īpašums “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. Nr. 6492 001 0126, kurš 
sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 6492 004 0107, kopējā platībā 0.9 ha, nav iznomāts nevienai personai. 
Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes 
lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101. Parādu pret Vaiņodes pašvaldību nav. 
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Pēc uzmērīšanas iznomājamā platībā ir 0,5766 ha. Uz pārējās zemes daļas atrodas koki un ēku drupas 
(pamati). 

Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un  otrās daļas 3. punktu, 
15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 2013.gada 19.decembra 
Vaiņodes novada saistošiem noteikumiem Nr.17 “Par zemes gabalu nomas maksas apmēru noteikšanu 
Vaiņodes novadā” un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

2.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar … p.k. …, par daļu no zemes gabala ar nosaukumu “Personīgā 
palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0107, 0.5766 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. 

2.2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz 30.09.2022. 

2.3. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  

2.4. 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. 

2.5. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 

2.6. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 

2.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpilde 

 
3.p  

Par īres līguma slēgšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

3.1. …. iesniegums 

Pamats: …., p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
29.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1006, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 0180, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. …….. Īres līgums nav noslēgts.  Adresē ir 
deklarētas 2 personas. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot savu dzīvojamo fondu, 
nepieciešams noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1.1. Piešķirt  … p.k. … uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
3.1.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un ….res līguma 
slēgšanai. 

 

3.2. … iesniegums 

Pamats: …, p.k. ….. deklarētā dzīvesvieta …”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
20.07.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/793, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē 
… Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kurā deklarēsies 2 personas. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 0594 atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. Adresē …. nav īrnieku, un nav deklarēta neviena 
persona. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.2.1. Piešķirt  …., p.k. … uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē …“., Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.  Deklarēsies trīs personas. 
3.2.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja minētajā termiņā  līgums nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un …. īres līguma 
slēgšanai. 

3.3. …. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
21.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/936, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē 
…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 0626, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. … .. Īres līgums nav noslēgts.  Adresē ir deklarētas 
3 personas. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot savu dzīvojamo fondu, nepieciešams 
noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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 
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funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.3.1. Piešķirt  … p.k. … uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
3.3.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un …. īres līguma 
. 

 

3.4. …. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
21.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/937, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē 
…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 0597, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. … Īres līgums nav noslēgts.  Adresē ir deklarētas 
8 personas. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot savu dzīvojamo fondu, nepieciešams 
noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.4.1. Piešķirt  …, p.k. 260671-11916, uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvojamo māju adresē ...., 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
3.4.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un ….. īres līguma 
slēgšanai. 
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3.5. …. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
21.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/935, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē 
…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “.. kadastra Nr. 6492 006 0612, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. …Īres līgums nav noslēgts.  Adresē ir deklarētas 3 
personas. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot savu dzīvojamo fondu, nepieciešams 
noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.5.1. Piešķirt  … p.k. …, uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
3.5.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgums noslēdzams līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
3.5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un …īres līguma 
slēgšanai. 

3.6. … iesniegums 

Pamats: … p.k. .. deklarētā dzīvesvieta … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.08.2017., 
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/934, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē … Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kurā deklarēsies 2 personas. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 0594 atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. Adresē … īrnieku, un nav deklarēta neviena 
persona. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.6.1. Piešķirt  …, p.k. …, uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē …, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.  
3.6.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un … īres līguma 
slēgšanai. 

3.7. … iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
31.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1012, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “.. kadastra Nr. 6492 006 0219, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. .. adresē … līgums nav noslēgts.  Adresē ir 
deklarētas 4 personas. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot savu dzīvojamo fondu, 
nepieciešams noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.7.1. Piešķirt  …, p.k. .. uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē … Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
3.7.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.7.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un …īres līguma 
slēgšanai. 

3.8. … iesniegums 

Pamats: … p.k. .., deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
31.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1011, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē .. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “..”, kadastra Nr. 6492 006 0604, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. …. Īres līgums nav noslēgts.  Adresē ir deklarētas 
2 personas. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot savu dzīvojamo fondu, nepieciešams 
noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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 
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funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.8.1. Piešķirt  .., p.k. .., uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē .., Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
3.8.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.8.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un ..īres līguma 
slēgšanai. 

3.9. … iesniegums 

Pamats: .., p.k. .., deklarētā dzīvesvieta ..1, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
31.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1010, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “..”, kadastra Nr. 6492 006 0604, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks- Vaiņodes novada pašvaldība. .. adresē …Īres līgums nav noslēgts.  Adresē ir 
deklarēta 1 persona. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot savu dzīvojamo fondu, 
nepieciešams noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.9.1. Piešķirt …, p.k. 210176-11928, uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē … Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
3.9.2…. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.9.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un …īres līguma 
slēgšanai. 

3.10. …. iesniegums 
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Pamats: …, p.k. ….., deklarētā dzīvesvieta … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
04.09.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1023, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 4213, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., piekritīgs- Vaiņodes novada pašvaldībai. .. adresē … deklarēta no 20.02.2006. Īres līgums 
nav noslēgts.  Adresē ir deklarētas 4 personas. Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vēlas sakārtot 
savu dzīvojamo fondu, nepieciešams noslēgt īres līgumu ar faktiski dzīvojošām personām. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir 
sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.10.1. Piešķirt …, p.k. .. uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvojamo māju adresē …, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov.  
3.10.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 30.11.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums zaudē 
spēku. 
3.10.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un ….īres līguma 
slēgšanai. 

4.p  
Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: Biedrības “Zemnieku saeima” reģ. Nr.40008042411, iesniegums saņemts 05.09.2017., Vaiņodes 
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1029, kurā pēc Vaiņodes novada pašvaldības lūguma deleģē 
darbam Vaiņodes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijā  biedrības “Zemnieku saeima” 
pārstāvi Imantu Mami. 

Ar 20.04.2017. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.6, 11.p. “Par Vaiņodes novada medību 
koordinācijas komisiju” tika apstiprināta medību koordinācijas komisija 6 (seši) locekļu sastāvā, tai skaitā 
pārstāvis  no: Latvijas Meža īpašnieku biedrības, Latvijas Mednieku savienības, Valsts meža dienesta, 
Lauku atbalsta dienesta. Saskaņā ar 2014. gada 26. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 269, 
“Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” 
3.punktu, komisijas sastāvā iekļauj pa vienam pārstāvim no attiecīgās pašvaldības, Valsts meža dienesta un 
Lauku atbalsta dienesta, kā arī pa vienam pilnvarotam pārstāvim no mednieku, lauksaimnieku un meža 
īpašnieku apvienības, kurā komisijas izveidošanas laikā ir vairāk nekā 200 biedru. Komisijas sastāvu 
apstiprina uz četriem gadiem. 

Pamatojoties uz  2014. gada 26. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 269, “Noteikumi par medījamo 
dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām” un  likuma  “Par 
pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 24.punktu un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 
komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
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PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedalās 

deputāte Iveta Mame 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

4.1. Iekļaut Medību koordinācijas komisijas locekļu sastāvā “Zemnieku Saeimas” pārstāvi Imantu Mami. 
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības Medību koordinācijas komisijas 
priekšsēdētājam Oļegam Jurjevam. 

 
5.p. 

Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 

5.1.  …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamats: …, p.k. .., dzīvojošas “…  iesniegums  saņemts 31.01.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada 
pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/88, ar lūgumu atļaut izpirkt nekustamo īpašumu “..”, kad. apz. .. 2.3 ha platībā, 
kurš atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “.. ar kad. Nr. .., 2.3 ha platībā, sastāv no zemesgabala ar 
kad. apz. .., 2.3 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. apz. … un trīs palīgēkas ar kad. apz. …, 
kad. apz. … un ... Ēkas pieder …, pamatojoties uz arhīva izziņa 11.11.1991., Nr. J-491. 

Ar 2017. gada 23. martā, Vaiņodes novada dome, protokols Nr. 5, 6.p., nolemj uzsākt atsavināšanas 
procedūru  nekustamajam īpašumam  “…”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 005 
0049. Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes novada pašvaldību. 

Uz šo zemesgabalu 2007. gada 09. martā …ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 2007. gada 25. jūlijā ar 
… noslēgts lauku apvidus nomas līgums. 
 

11.09.2017. saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 
Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “..”, kadastra Nr. …, kas atrodas 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. …, 2.33 ha platībā – īpašums reģistrēts 
zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2017.gada 1. jūnijā, 
aprēķināta: EUR 3039.00  (trīs tūkstoši trīsdesmit  deviņi euro 00 centi). 

Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: Nekustamā īpašuma novērtēšana EUR 139.15 un zemes uzmērīšana 
EUR 544.50. Kopā saistītie izdevumi  683.65 EUR 

 
Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona 
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants nosaka pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu un manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 19.09.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

5.1.1. Atsavināt  …, p.k. …, nekustamo īpašumu “…i”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. …., kas 
sastāv no zemes vienības ar kad. apz. …, 2.33 ha platībā par EUR 3722,65 (trīs tūkstoši septiņi simti 
divdesmit divi euro un 65 centi). 

5.1.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē 
ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 30.11.2017. 

5.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 

5.2.   NĪ “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošs “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts 
17.03.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/224, ar lūgumu atļaut izpirkt 
zemesgabalu “…”, kad. apz. … 0.0992 ha platībā, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 
Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “..”, ar kad. Nr. …, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …, 
0.0992 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. apz. … un palīgēkas ar kad. apz. …., …, … … un 
…. Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu … saskaņā ar 11.12.1985. Liepājas rajona Tautas deputātu 
padomes izpildu komitejas aktu, atrodas zemes lietotājam …piederoša dzīvojamā ēka ar kadastra 
apzīmējumu … 

 

2017. gada 20. aprīlī, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 6 , 9.p., ka nekustamam 
īpašumam “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0346 ir uzsākama atsavināšanas 
procedūra. Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes novada pašvaldību. 

Uz šo zemesgabalu 2014.gada 20. martā … ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības.  Ar …. noslēgts lauku 
apvidus zemes nomas līgums. 
28.08.2017. saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 
Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “…”, kadastra Nr. … kurš atrodas 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. …, 0.0992 ha platībā – īpašums 
reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2017.gada 1. jūnijā, 
aprēķināta: EUR 621  (Seši simti divdesmit viens euro). 

Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: Nekustamā īpašuma novērtēšana EUR 139.15 

Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona 
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants nosaka pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu un manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 19.09.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 8(Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs 
Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedalās 

deputāte Sandra Grosberga 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.2.1. Atsavināt  …, p.k. …, nekustamo īpašumu “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. 
6492 006 0346, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. …, 0.0992 ha platībā par EUR 760,15 (septiņi 
simti sešdesmit euro un 15 centi). 

5.2.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē 
ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 30.11.2017. 

5.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

6.p. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 

6.1.  NĪ …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamats: …   p.k. .., dzīvojošas …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes novads,  iesniegums  saņemts 
05.09.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/1033, ar lūgumu atļaut izpirkt 
zemesgabalu “… kad. apz. …, 0.1200 ha platībā, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 
Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “…”, ar kad. Nr. …, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 
…, 0.1200 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. apz. … un četras palīgēkas ar kad. apz. …, 
kad. apz. …, kad. apz. .. un kad apz. ... Ēkas pieder … 

Zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0251, 0.1200 ha platībā piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Nav 
instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Zemes lietošanas tiesības izbeigtas …, p.k. ... kārto 
mantojumu. 
 
Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona 
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants nosaka pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu un manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 19.09.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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6.1.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “..”, ar kad. apz. ..…, 0.1200 ha platībā, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 

6.1.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt zemesgrāmatā 
zemesgabalu “…”, kad. apz. …, 0.1200 ha platībā, uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda. 

6.1.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

6.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam 
izpildei. 

 

6.2.  NĪ ".. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamats: …, p.k. ..dzīvojošas…..  iesniegums  saņemts 28.08.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada 
pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/994, ar lūgumu atļaut izpirkt zemesgabalu “…”, kad. apz. … 0.4 ha platībā, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “.. ar kad. Nr. …, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …, 
0.4000 ha platībā, uz kura atrodas divas būves ar kad. apz. … un  kad. apz. …. Būves pieder …. 

Zemesgabals ar kad. apz. …, 0.4000 ha platībā piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Nav instrumentāli 
uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā.  Uz šo zemesgabalu 2009. gada 12. februārī …ir izbeigtas zemes 
lietošanas tiesības. 2009. gada 5. martā ar … noslēgts lauku apvidus nomas līgums. 
 

Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona 
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants nosaka pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu un manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 19.09.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

6.2.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “…. ar kad. apz….., 0.4000 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 

6.2.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam ierakstīt 
zemesgrāmatā zemesgabalu “….”, kad. apz. …., 0.4000 ha platībā, uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda. 

6.2.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

6.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā speciālistam izpildei. 
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6.3. NĪ “…”, adrese: …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotās personas … 
iesniegums  saņemts 02.08.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/845, ar lūgumu 
atļaut izpirkt NĪ …, kas atrodas …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: Dzīvojamā māja un 2 palīgceltnes “..”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ir ierakstīta 
zemesgrāmatā. 

 NĪ “..” kad nr. … sastāv no viena dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. .., šķūnis ar kad. apz. …, pagrabs 
ar kad. apz. …  un zeme ar kad. apz. …  0.08 ha. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 4020,00  

Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 

Par NĪ …ir noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 64-2015.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma noteiktā 
kārtībā 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 atvasinātai 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 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. 

Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 19.09.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

6.3.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “…” kad nr… sastāv 
no viena dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. …, šķūnis ar kad. apz. …, pagrabs ar kad. apz. …  un zeme 
ar kad. apz. ..  0.08 ha, kas atrodas …Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

6.3.2. Uzsākt nekustamā īpašuma “…”, ar kad. Nr. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas 
procedūru, piedāvājot īrniekam iegādāties nekustamo īpašumu. 

6.3.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

6.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 

 

6.4.  Par NĪ .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamats: …, p.k. .. dzīvojošas .. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes novads,  iesniegums  saņemts 
16.03.2016., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/268, ar lūgumu atļaut izpirkt zemesgabalu 
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.. kad. apz. …, 0.45 ha platībā, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē 
apmaksāt. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu … ar kad. Nr. …, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …, 
0.4379 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. apz. … un trīs palīgēkas ar kad. apz…, kad. apz. 
… un ... Ēkas pieder … pamatojoties uz pirkuma – 27.01.1999.pārdevuma līguma. 

Zemesgabals ar kad. apz. …., 0.4379 ha platībā piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts 
zemesgrāmatā.  Uz šo zemesgabalu 2007. gada 09. martā … ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 2008. 
gada 28. maijā ar … noslēgts lauku apvidus nomas līgums. 
 
Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un 
pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā 
kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona 
vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants nosaka pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu un manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 19.09.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

6.4.1. Uzsākt nekustamā īpašuma … ar kad. apz. …, 0.4379 ha platībā, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. atsavināšanas procedūru. 

6.4.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

6.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 

 

7.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 12” , ar kadastra 

numuru 6492 006 0618,  atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Ar 2017.gada 20. aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.6, 9.1.p.) par nekustamo īpašumu 
“Ceriņu iela 12”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0618, pieņemts 
lēmums, ka nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un nodots atsavināšanai. 

2017. gada 29. augustā saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, 
Nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 12”, kad. Nr. 6492 006 0618, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
divu dzīvokļu māja ar kopējo platību 109.6 kvm, kad apz. 6492 006 0618 001, un no zemes gabala 0.071 
ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0618. tirgus vērtība 2232,00 EUR (Divi tūkstoši divi simti trīsdesmit 
divi eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 175.45. 
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Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Vaiņodes 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 291. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres 
līgumiskās attiecības. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 2407.45 EUR (Divi tūkstoši četri simti septiņi 
euro 44 centi). Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, publiskas 
personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka 
pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem 
un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu; 
 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.09.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 
19.09.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

7.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 12” , kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
kadastra numurs 6492 006 0618, izsoles noteikumu projektu (protokola pielikumā). 
7.2. Noteikt izsoles datumu 2017.gada 08. novembris, plkst. 11.00  
7.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
7.4. Izsoles sākumcena: 2407.45 EUR (divi tūkstoši četri simti septiņi euro 45 centi) 
7.5. Izsoles solis: EUR 24.00 (divdesmit četri euro un 00 centi) 
7.6. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
7.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 240.75 (divi simti četrdesmit euro 
un 75 centi) 
7.8. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, bezmaksas informatīvajā izdevumā Vaiņodes novada vēstis. 
 

 
 
 

8.p. 
Par līdzfinansējumu  bērnu drošības projektam “ Lai dzīvo bērni” 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: SIA “Ziņas TV” projekts ”Lai dzīvo bērni”, ar mērķi rosināt sabiedrību domāt par drošības 
jautājumiem un samazināt bērnu traumatismu un mirstību Latvijā. Filmu iecerēts izsūtīt skolām, kā 
vizuālais materiāls audzināšanas stundās. 

SIA “Ziņas TV” lūdz līdzfinansējumu no pašvaldības projekta realizācijai.                                                                        

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka 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 12.09.2017. Sociālo, kultūras  un izglītības  jautājumu komitejas, 
19.09.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

8.1. Piešķirt līdzfinansējumu bērnu drošības projektam” Lai dzīvo bērni! ”  EUR 100.00 ( simts euro, 00 
centi)  plus PVN, apmērā apmaksu veicot  pēc SIA “ Ziņas TV” piestādītā rēķina. 

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
9.p. 

Par mūzikas skolas pedagogu ceļu izdevumu apmaksu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, 11.09.2016. iesniegums Nr. 1-19/10. , 
saņemts Vaiņodes novada domē, 14.09.2017., Nr. 2.1.11/1067  par ceļa izdevumu segšanu 50% apmērā. 

Pedagogu atalgojums ir minimāls. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu programmas apguvi, 
tiek pieņemti darbā pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. Tā kā atalgojums ir neliels, pamatojoties uz nelielu 
darba slodzi un ceļa izdevumi uz darbu ir lieli, lūgums Vaiņodes novada domei daļēji segt pedagogu ceļa 
izdevumus. Kopējā summa ceļa izdevumu segšanai mēnesī – EUR  274,00 

Katru mēnesi ceļa izdevumi ir sekojoši: 

…               EUR 80.00 mēnesī 

….     EUR 28.00 mēnesī 

….    EUR 80.00 mēnesī 

…   EUR 24.00 mēnesī 

…    EUR 20.00 mēnesī 

…    EUR 56.00 mēnesī 

….                                       EUR 40.00 mēnesī 

…                                          EUR 100.00 mēnesī 

…    EUR  56.00 mēnesī 

…  EUR 40.00 mēnesī 

…                                        EUR  24.00 mēnesī 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka 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. 15. panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldībām ir šādas 
autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un 19.09.2017. Finanšu 
komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Segt Mūzikas skolas pedagogu ceļa izdevumus 50% apmērā: 

9.1.1. …               EUR 40.00 mēnesī 

9.1.2. ….   EUR 14.00 mēnesī 

9.1.3….    EUR 40.00 mēnesī 

9.1.4. ….  EUR 12.00 mēnesī 

9.1.5. …    EUR 10.00 mēnesī 

9.1.6. …   EUR 28.00 mēnesī 

9.1.7. ….                                        EUR 20.00 mēnesī 

9.1.8. ….                                          EUR 50.00 mēnesī 

9.1.9. …    EUR  28.00 mēnesī 

9.1.10. ….    EUR 20.00 mēnesī 

9.1.11. …                                         EUR 12.00 mēnesī 

 

9.2. Lēmums ir spēkā no 2017.gada septembra līdz 2018.gada 31.maijam. 

9.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada  pašvaldības  grāmatvedībā izpildei 

 
10.p. 

Par pašvaldības atbalstu mūzikas skolas mērķdotācijai 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē, 14.09.2017., Nr. 2.1.11/1065 par pašvaldības atbalstu pedagogu algas mērķdotācijai Vaiņodes 
mūzikas skolā. 

Lai īstenotu profesionālas ievirzes izglītības programmas prasības saskaņā ar licencēto programmu stundu 
skaitu pietrūkst finansējums 0.6 pedagoģiskai likmei mēnesī. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto  un likuma „Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un 19.09.2017. Finanšu 
komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
10.1. Piešķirt finansējumu Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu algas mērķdotācijai 0.6 likmei  - EUR 
408.00 mēnesī no 2017. gada 1. septembra līdz 2018. gadam 31. maijam 

10.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā izpildei. 
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11.p. 
Par pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmai “ Māksla” 

/ziņo: V. Jansons// 
 

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
domē, 14.09.2017., Nr. 2.1.11/1066 par pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmai “ Māksla”. 

Lai īstenotu interešu izglītības programmu “ Māksla” nepieciešamas finansējums 0.3 amata likmei, 
paredzot mēneša atalgojumu EUR 180.00 mēnesī. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto  un likuma „Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka 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. 15. panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldībām 
ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu 
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)  

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Piešķirt finansējumu interešu izglītības programmas “Māksla” pedagoga algas apmaksai  0.3 amata 
likmei, paredzot mēneša atalgojumu EUR 180.00 mēnesī pirms nodokļu nomaksas  no 2017. gada 1. 
oktobra līdz 2018. gadam 31. maijam 

11.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā izpildei. 

 

12.p. 
Par Vaiņodes novada  pašvaldībai piederošās kustamās mantas  pārdošanu izsolē 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā atrodas kustama manta automašīna FORD TRANSIT, kuru 
pašvaldība neizmanto un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai. Tika rīkotas izsoles , taču tās 
beidzās bez rezultātiem. Sākotnējā cena bija EUR 1874.35. Pamatojoties uz to, automašīnas atlikusī 
bilances vērtība ir samazinājusies un tehniskā apskate transportlīdzeklim nav izieta, kā arī  automašīnai ir 
slikts tehniskais stāvoklis priekšlikums izsoles sākumcenu noteikt EUR 500.00; 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka publiskas 
personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē 2.daļa publisku personu mantas atsavināšanas 
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā 
paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas 
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. 
Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu. Likuma II nodaļā noteikta izsoles rīkošanas kārtība. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu un 19.09.2017. Finanšu komitejas 
lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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12.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas automašīnas FORD TRANSIT 
izsoles noteikumus.   

12.2. Izsole notiek 2017.gada 17.oktobrī plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 
23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē. 

12.3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

12.4. Izsoles solis – EUR  20.00 

12.5. Mantas sākumcena automašīnai FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 – – – EUR 413.22 sākumcenai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 86.78 kopā EUR 500.00; 

12.6. Dalības maksa EUR  10.00 (desmit euro 00 centi) . 

12.7. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības par automašīnu FORD TRANSIT, 
reģ. Nr. FS 3115 – EUR 41.32, summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 21% EUR 8.68, kopā 
EUR 50.00 

12.8. Punktā 14.6. un 14.7., minētie maksājumi veicami AS SEB bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV33 
UNLA 0012 0111 3065 0 vai AS Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV28HABA 0551 0177 2752 4 vai 
Vaiņodes novada domes kasē Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā,  Vaiņodes novadā, LV-3435, ar 
norēķinu karti. 

12.9. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā . 

 

13.p. 
Par siltumenerģijas izcenojumu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pēc Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas iniciatīvas pašvaldības ekonomists ir veicis 
siltumenerģijas aprēķinu katlumājai : 

1) Vienības ielā 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
2) Kalna ielā 1E, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
3) Sanatorija “ Vaiņode 8”  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Aprēķinu tabula protokola pielikumā. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta  d) apakšpunktu, dome var 
noteikt maksu par pašvaldības piegādāto  siltumenerģiju un 19.09.2017. finanšu komiteja lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  
 
13.1. Apstiprināt siltumenerģijas izcenojumus: 

    13.1.1. Vienības ielā 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. par 1MWh EUR 52.43 plus PVN 12% 

    13.1.2.  Kalna ielā 1E, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. par 1MWh EUR 39.25 plus PVN 12% 

    13.1.3.  Sanatorija “ Vaiņode 8”  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. par 1MWh EUR 41.88 plus PVN 12% 

13.2. Siltumenerģijas izcenojums spēkā no 01.01.2018.  

13.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības komunālai nodaļai informēt Vaiņodes ciema iedzīvotājus par 
apstiprinātajiem siltumenerģijas izcenojumiem. 
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14.p. 
 Par Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības 

nolikumu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
 

Pašlaik spēkā esošais Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības 
nolikums apstiprināts Vaiņodes novada domes sēdē 2009.gadā. Nepieciešams pilnveidot grāmatvedības 
nolikumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tai skaitā nepieciešams 
nolikumā iestrādāt sadaļu “Grāmatvedības iekšējā kontrole”, kurā noteikta grāmatvedības organizācijas un 
uzskaites, tajā skaitā arī kases operāciju uzskaites kārtība, kā arī par kontroles nodrošināšanu atbildīgo 
personu veicamās darbības 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldības dome pieņem 
iekšējos normatīvos aktus un 19.09.2017. finanšu komiteja lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

14.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības nolikuma 
projektu  

14.2. Lēmuma izrakstu iesniegt pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 

15.p. 
Par nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo V. Jansons / 

 

2017.gada 14. septembrī  notika rakstiska cirsmas izsole ar augšupejošu soli, rakstiskā izsolē tiek pārdota 
cirsma, kvartāls Nr.3, nogabals Nr.13 un nogabals Nr. 14, ar kopējo platību 4.42 ha, kas atrodas 
nekustamajā īpašumā “Krūklīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6492 
002 0064. Cirtes izpildes veids – kailcirte. Izzāģējamais kokmateriāls – 1119,48 m3. 

Izsoles sākumcena: EUR 41 000.00 (četrdesmit viens  tūkstotis euro 00 centi) 

Pieteikšanās līdz 2017.gada 14. septembra plkst. 1000 izsole notiek plkst. 1100. Līdz norādītajam laikam 
pieteikušies  un izsolē piedalās četri dalībnieki ar piedāvāto summu : SIA” MEŽA RESURSU SERVISS”- 
44 050.00, SIA “LATEIRA”- EUR 44 500.00,  SIA “Metsa Forest Latvia”- EUR 41 617.00, AS“Pata 
Saldus”- EUR 41 210.00 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, Publiskas 
personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka publiskas personas 
kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku personu mantas atsavināšanas 
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3. pants nosaka  pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska 
persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā 
vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu  un 19.09.2017. Finanšu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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15.1. Apstiprināt 14.09.2017. nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokolu.  

15.2. Atzīt par nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles uzvarētāju – SIA “Lateira”, reģ.Nr. 
LV42103025443, juridiskā adrese: Kuršu iela 17-2N, Liepāja, par nosolīto summu cirsmas iegādei EUR 
44 500.00 (četrdesmit četri tūkstoši pieci simti   euro 00 centi). 

15.3. Uzdot domes juristam sastādīt cirsmas pārdošanas līgumu. 

 
16.p. 

Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 
12.punktā “Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas  maksas pakalpojumu izcenojumu 

apstiprināšanu” 
/ziņo V. Jansons / 

 
Sakarā ar to, ka 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 12.punktā “Par 
Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas  maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”, bija apstiprināta 
ēdināšanas maksa tikai pedagogiem un ar izglītības iestādi saistītiem darbiniekiem, nepieciešams labojums 
lēmumā norādot vienas porcijas pašizmaksu, vienas porcijas maksu audzēkņiem un pašvaldības 
līdzfinansējumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu 

 un 19.09.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Izteikt 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 12.punktu šādā 
redakcijā: 
„12.1. Apstiprināt no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim Vaiņodes internātpamatskolā 1 
(vienas) porcijas pašizmaksu un noteikt Vaiņodes internātpamatskolas darbiniekiem un pedagogiem 
ēdināšanas maksu pēc pašizmaksas cenas : 

  12.1.1.  Brokastis – EUR 1.26 (viens euro 26 centi); 

  12.1.2. Pusdienas – EUR 1.43 (viens euro 43 centi); 

12.1.3. Launags – EUR 1.13 (viens euro 13 centi); 

12.1.4. Vakariņas – EUR 1.20 (viens euro 20 centi). 

12.2. Apstiprināt no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim Vaiņodes internātpamatskolā 1 
(vienas) porcijas pašizmaksu no 5. klases līdz 9.klasei un noteikt Vaiņodes internātpamatskolas skolēnu no 
5. klases līdz 9.klasei ēdināšanas maksu pēc pašizmaksas cenas: 12.2.1.  Brokastis – EUR 1.26 (viens euro 
26 centi); 

  12.2.2. Pusdienas – EUR 1.43 (viens euro 43 centi); 

12.2.3. Launags – EUR 1.13 (viens euro 13 centi); 

12.2.4. Vakariņas – EUR 1.20 (viens euro 20 centi). 

12.3. Apstiprināt no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim Vaiņodes internātpamatskolā 1 
(vienas) porcijas pašizmaksu no 1. klases līdz 4.klasei un noteikt Vaiņodes internātpamatskolas skolēnu no 
1. klases līdz 4.klasei ēdināšanas maksu pēc pašizmaksas cenas: 12.3.1.  Brokastis – EUR 1.23 (viens euro 
23 centi); 

  12.3.2. Pusdienas – EUR 1.43 (viens euro 43 centi); 
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12.3.3. Launags – EUR 1.11 (viens euro 11 centi); 

12.3.4. Vakariņas – EUR 1.18 (viens euro 18 centi). 

12.4. Apstiprināt no 2017.gada 1.septembra līdz 2017.gada 31.decembrim Vaiņodes internātpamatskolā 1 
(vienas) porcijas pašizmaksu Pirmsskolas izglītības iestādē un noteikt Vaiņodes internātpamatskolas 
Pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu ēdināšanas maksu pēc pašizmaksas cenas:  

12.4.1.  Brokastis – EUR 0.99 (nulle euro 99 centi); 

  12.4.2. Pusdienas – EUR 1.26 (viens euro 26 centi); 

12.4.3. Launags – EUR 0.99 (nulle euro 99 centi); 

12.4.4. Vakariņas – EUR 1.03 (viens euro 03 centi). 

12.5. Lēmuma 12.2. un 12.3. punktā ēdināšanas izmaksas tiek finansētas no valsts mērķdotācijas, no    
uzturēšanas izdevumiem. Pašvaldības līdzfinansējuma nav. 

12.6. Lēmuma 12.4.punktā ēdināšanas izmaksas finansē audzēkņu vecāki. Pašvaldības    līdzfinansējuma 
nav 

12.7. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona – Vaiņodes internātpamatskolas direktors Reinis  Ulberts.“ 

 

16.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolas direktoram Reinim Ulbertam un 
pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 
17.p. 

Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 
13.punktā “Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” 

/ziņo:V. Jansons / 
 
Sakarā ar to, ka 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 13.punktā “Par 
ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte””, bija apstiprināta ēdināšanas 
maksa tikai pedagogiem un ar izglītības iestādi saistītiem darbiniekiem, nepieciešams labojums lēmumā 
norādot vienas porcijas pašizmaksu, vienas porcijas maksu audzēkņiem un pašvaldības līdzfinansējumu.  

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu 

 un 19.09.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Izteikt 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 13.punktu šādā 
redakcijā: 
 
“13.1. Apstiprināt 2017./2018.m.g. Pirmsskolas izglītības iestādē 1 (vienas) porcijas pašizmaksu EUR 1.00 
(viens euro 00 centi). 
13.2. Noteikt Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” darbiniekiem vienas porcijas cenu EUR 1.00 (viens 
euro 00 centi). 
13.3. Noteikt visiem audzēkņiem Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” maksu par ēdināšanu pēc patērēto 
pārtikas produktu faktiskajām izmaksām attiecīgajā mēnesī.  
13.4. Noteikt visiem audzēkņiem Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” pašvaldības līdzfinansējumu 
ēdināšanai par 1 (vienu) porciju EUR 0.63 (nulle euro 63 centi).        
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13.5. Noteikt par lēmumu atbildīgo personu Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāju Irinu Jonušu.” 
17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” 
vadītājai Irinai Jonušai izpildei. 
 

18.p. 

Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 
14.punktā “Par ēdināšanas izmaksām Vaiņodes vidusskolā” 

/ziņo: V. Jansons / 
 

 
Sakarā ar to, ka 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 14.punktā “Par 
ēdināšanas izmaksām Vaiņodes vidusskolā”, bija apstiprināta tikai ēdināšanas maksa pedagogiem un ar 
izglītības iestādi saistītiem darbiniekiem, nepieciešams labojums lēmumā norādot vienas porcijas 
pašizmaksu, vienas porcijas maksu skolēniem un pašvaldības līdzfinansējumu.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu 

 un 19.09.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.1. Izteikt 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 14.punktu šādā 
redakcijā: 
 
“14.1. Apstiprināt 2017./2018.m.g. Vaiņodes vidusskolā 1 (vienas) porcijas pašizmaksu EUR 1.50   (viens 
euro 50 centi). 
14.2. Noteikt Vaiņodes vidusskolas darbinieku un pedagogu vienas porcijas cenu EUR 1.50 (viens euro 50 
centi). 
        14.3. Noteikt visiem Vaiņodes vidusskolas skolēniem sekojošu cenu par 1 (vienu) porciju: 
  14.3.1. no 5.klases līdz 9.klasei EUR 0.78 (nulle euro 78 centi); 
  14.3.2. no 10.klases līdz 12.klasei EUR 0.85 (nulle euro 85 centi). 
14.4. Noteikt visiem Vaiņodes vidusskolas skolēniem sekojošu pašvaldības līdzfinansējumu par 1 (vienu) 
porciju: 
  14.4.1. no 5.klases līdz 9.klasei EUR 0.72 (nulle euro 72 centi); 
  14.4.2. no 10.klases līdz 12.klasei EUR 0.65 (nulle euro 65 centi). 
        14.5. Noteikt par lēmumu atbildīgo personu Vaiņodes vidusskolas direktoru Zigmundu Mickus.” 
18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un Vaiņodes vidusskolas direktoram 
Zigmundam Mickus izpildei. 

 
 

19.p. 
Par piecenojumu pārdošanā pieņemtajām precēm (suvenīriem) 

/ziņo: V. Jansons / 

 
Vaiņodes novada dome izskata iespēju kādā Embūtes tūrisma informācijas centrs varētu popularizēt 
Vaiņodes novadu dodot iespēju tūristiem iegādāties suvenīrus saistītus ar novada kultūrvēsturisko 
mantojumu un novada simboliku. 

Pašvaldības ekonomistam uzdots veikt aprēķinu, kas nosaka piecenojuma apmēru preces (suvenīru) 
pārdošanai, kā kompensāciju par pašvaldības resursu izmantošanu. 

Aprēķins pielikumā. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 19.09.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

19.1. Atļaut pārdot Embūtes informācijas centrā preces (suvenīrus) saistītus ar Vaiņodes novada 
kultūrvēsturisko mantojumu un Vaiņodes novada simboliku.  

19.2. Noteikt ar 01.10.2017. pārdošanā pieņemtajām precēm(suvenīriem) 41% piecenojumu. Aprēķinot 
pārdošanas cenu piemērot  pievienotās vērtības nodokļa likmi atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa 
likumam. 

19.3. Kontroli par lēmuma izpildi veic Vaiņodes novada pašvaldības galvenais grāmatvedis. 

19.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Embūtes informācijas centrā un pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 
20.p. 

Par dalību  projektā “ Simtgades bērni” 

/ziņo V. Jansons/ 

 

Pamats: biedrības Nigestes amatniecības nams reģ.nr. 40008250340  iesniegums ar aicinājumu iesaistīties 
projektā “ Simtgades bērni”. 2018. gadā jaundzimušie un viņu ģimenes saņems dāvanu komplektu, kas 
sastāvēs no īpaša dizaina sudraba monētas tipa medaļas jeb Sudraba vērdiņa, Latvijā auguša ozolkoka 
kastītes un Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa personiski parakstītu apsveikuma vēstules 
bērniņam un viņa ģimenei. Viena dāvanu komplekta izmaksas sastāda EUR 10.45.                                                                       

Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka 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 12.09.2017. Sociālo, kultūras  un izglītības  jautājumu komitejas, 19.09.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

20.1. Piedalīties projektā “ Simtgades bērni”, paredzot finansējumu 2018.  gada budžetā. 

20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

21.p. 
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā 

/ziņo V. Jansons/ 

 
Spēkā esošā Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksa un sociālo garantiju nolikumā deputātiem, kuri 
ir pašvaldības darbinieki nav paredzēta deputāta atlīdzība, kas paredzēta saskaņā ar Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5.panta 3.punktam un 19.09.2017. Finanšu 
komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

21.1.Izdarīt 2012.gada 23.februāra Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumā grozījumus: 

 

21.1.1. Nolikumā aizstāt vārdu salikumu “algas likme”, attiecīgā locījumā ar vārdu salikumu “darba 
samaksa” attiecīgā locījumā. 

 

21.1.2. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā: 

“8. Pašvaldības darbinieku nostrādāto stundu uzskaiti iestādēs un struktūrvienībās veic iestāžu un 
struktūrvienību vadītāji, citu domes administrācijas darbinieku darba uzskaiti veic izpilddirektora norīkots 
administrācijas darbinieks, sagatavojot darba laika uzskaites tabulu. Darba laika uzskaites tabula 
iesniedzama pašvaldības grāmatvedībā līdz nākošā mēneša 1.datumam.” 

 

21.1.3. Izteikt  11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. punktu šādā redakcijā: 

  “11. Domē algots ir domes priekšsēdētāja un domes priekšsēdētāja vietnieka amats. 

12. Domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, par piedalīšanos domes un domes komiteju sēdēs, 
kā arī citu deputātu pienākumu pildīšanu (nepārsniedzot 2 stundas mēnesī), tikšanos ar vēlētājiem 
(nepārsniedzot 3 stundas mēnesī) un gatavošanos domes un domes komiteju sēdēm (nepārsniedzot 5 
stundas par katru komitejas un domes sēdi) saņem atlīdzību proporcionāli nostrādātajām stundām. Atlīdzība 
tiek aprēķināta proporcionāli no deputāta algas, kas ir vienāda ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto 
valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, pielietojot koeficientu 1.2. 

13. Domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, bet ir pašvaldības administrācijas vai iestāžu 
darbinieks, papildus Nolikuma 12.punktā minētajai atlīdzībai, par darba un amata pienākumu pildīšanu 
saņem Nolikuma 4.punktā noteikto darba samaksu. 

14. Domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, bet ir domes komitejas vadītājs, par komitejas 
vadītāja un deputāta pienākuma pildīšanu, tai skaitā tikšanos ar vēlētājiem (nepārsniedzot 3 stundas 
mēnesī), gatavošanos domes komiteju un domes sēdēm (nepārsniedzot 5 stundas mēnesī par katru komitejas 
un domes sēdi) un citu deputātu pienākumu pildīšanu (nepārsniedzot 2 stundas mēnesī), saņem atlīdzību 
proporcionāli nostrādātajām stundām no mēnešalgas, kas nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes 
publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, pielietojot koeficientu 
2.55. 

15. Domes deputāts, kurš neieņem algotu amatu domē, bet ir domes komitejas vadītāja vietnieks, par 
komitejas vadītāja vietnieka un deputāta pienākuma pildīšanu, tai skaitā tikšanos ar vēlētājiem 
(nepārsniedzot 3 stundas mēnesī), gatavošanos domes komiteju un domes sēdēm (nepārsniedzot 5 stundas 
mēnesī par katru komitejas un domes sēdi) un citu deputātu pienākumu pildīšanu (nepārsniedzot 2 stundas 
mēnesī), saņem atlīdzību proporcionāli nostrādātajām stundām no mēnešalgas, kas nepārsniedz Centrālās 
statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, 
pielietojot koeficientu 1,9. 

16. Deputātu darba laiku uzskaiti apkopo domes priekšsēdētāja norīkots darbinieks pēc komiteju, 
komisiju un darba grupu priekšsēdētāju sniegtās informācijas. Darba laika uzskaiti veic atbilstoši darba 
laika uzskaites tabulām. Par darbu komisijās un darba grupās deputāti saņem atlīdzību atbilstoši Nolikuma 
V. daļai. 

17. Domes deputāti var atteikties no atalgojuma, saskaņojot atteikumu ar Domi.” 

 

21.1.4. Papildināt ar 17.1 punktu: 
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“17.1 Deputāti var saņemt atlīdzību par izdevumiem, kas radušies, pildot deputāta pienākumus 
(komandējuma, transporta un telekomunikācijas izdevumus). Atlīdzība tiek veikta kārtībā, kādā Domes 
darbiniekiem tiek apmaksāti izdevumi, kas tiem radušies pildot darba pienākumus, atbilstoši novada 
pašvaldības administrācijas grāmatvedībā iesniegtajiem izdevumus attaisnojošiem dokumentiem.” 

 

21.1.5. Izslēgt 18.punktu. 

 

21.1.6. Izteikt 19.punktu šādā redakcijā: 

“19. Domes priekšsēdētāja amatalga tiek noteikta ar Domes lēmumu atbilstoši Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normām, bet nepārsniedz Centrālās statistikas 
pārvaldes publicēto valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, pielietojot 
koeficientu 3.64.” 

21.1.7. Izslēgt 24.punktu. 

21.1.8. Izteikt 25.punktu šādā redakcijā: 

“25. Domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalgu pamatlikme tiek noteikta 80% apmērā no domes 
priekšsēdētāja mēnešalgas, ar Domes lēmumu un atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma normām, bet nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī 
strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, pielietojot koeficientu 3.2.” 

 

21.1.9. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā: 

 “29. Dome nosaka atlīdzību par darbu komisijās un darba grupās, nosakot stundas likmi.” 

 

21.1.10. Papildināt ar 29.1 punktu: 

“29.1 Par piedalīšanos komisijas sēdēs un darba grupās atsevišķu darba samaksu nesaņem, ja šos 
pienākumus veic pašvaldības iestāžu vai administrācijas darbinieks darba laikā un tiek saņemta ikmēneša 
darba samaksa.” 

21.1.11. Izteikt 31.punktu šādā redakcijā: 

“31. Par darbu Domes komisijās un darba grupās, komisijas priekšsēdētājam un locekļiem, tiek noteikta 
stundas apmaksas likme 3.64 (trīs euro 64 centi) apmērā, ņemot vērā komisiju, darba grupu sēžu 
apmeklējumu un maksimālo apmaksājamo stundu skaitu, t.i. 12 stundas mēnesī.” 

21.1.12. Grozījumi stājas spēkā ar tā apstiprināšanas brīdi. 

21.1.13. Uzdot pašvaldības algu grāmatvedei veikt darba samaksas pārrēķinu jaunā 2017.gada sasaukuma 
deputātiem no 2017.gada jūlija, ņemot vērā grozījumus darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā. 

 

22.p. 
Par līdzfinansējumu internātpamatskolas saimnieciskajiem izdevumiem un pedagoģisko likmju 

samaksai 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta 19.09.2017. iesniegums Nr. 1-12/39, 
saņemts Vaiņodes novada domē 19.09.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1085, par finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu nepieciešamā finansējuma minimumu un realizētu mācību procesu, ko nosaka “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi”, “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu 
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” un “Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un 
nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”, Vaiņodes 
internātpamatskola lūdz dotēt:  
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1) EUR 2496.52 – pedagoģisko likmju samaksai mēnesī; 
2) EUR 5000.00 – saimnieciskajiem izdevumiem mēnesī. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktā noteikts, 
ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt 
domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu 
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību un 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un 19.09.2017. Finanšu 
komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

 
22.1. Piešķirt līdzfinansējumu  Vaiņodes internātpamatskolai no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta: 

22.1.1. EUR 2496.52 – pedagoģisko likmju samaksai mēnesī; 

22.1.2. EUR 5000.00 – saimnieciskajiem izdevumiem mēnesī. 
22.2. Lēmums spēkā no 01.09.2017. līdz 31.12.2017. 

22.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā izpildei. 

 

 

 

 

23.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības administratīvo komisiju 

/ziņo: V. Jansons / 

 
Pamats: Vaiņodes novada dome aicināja pieteikties uz Administratīvās komisijas locekļa amata vietām. 
Līdz  12.09.2017. netika saņemts neviens pieteikums. 
 
Pašlaik spēkā esošā Vaiņodes novada administratīvā komisija sekojošā sastāvā: 

1) Oskars Zvejs – komisijas priekšsēdētājs; 
2) Gundega Šīmane – komisijas lietvede; 
3) Oļegs Jurjevs – komisijas loceklis; 
4) Komisijas loceklis. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.panta pirmo daļu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 207.pantu, nepieciešams apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības  administratīvo komisiju. 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
23.1. Apstiprināt Vaiņodes  novada pašvaldības administratīvās komisijas sastāvu: 

  23.1.1.   Oskars Zvejs – komisijas priekšsēdētājs; 

23.1.2. Gundega Šīmane – komisijas lietvede; 

23.1.3.  Oļegs Jurjevs  -komisijas loceklis; 

23.1.4.  Eva Dolbina- komisijas loceklis. 

23.2. Par lēmuma izpildi atbildīgs Administratīvās komisijas priekšsēdētājs Oskars Zvejs. 

 

24. p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Meijeri ” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšana 
/ziņo : V. Jansons/ 

 

2017.gada 12.septembrī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu “Meijeri”, 
kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 

 

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 42.00 (četrdesmit divi euro 00 centi) par 1 ha, 
nomas maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (divi euro 00 centi) 

Pieteikšanās  bija līdz 2017. gada 11.septembrim. Līdz norādītajam laikam pieteicies viens dalībnieks, 

1.) SIA “ Vaiņodes Agro”, reģ.nr. 40103484940   pārstāvis  … , p.k. …, adrese …, Rīga., LV-1010 

Uz izsoli ieradies viens dalībnieks:  

1.) SIA “ Vaiņodes Agro”, reģ.nr. 40103484940    

 Saskaņā ar 22.08.2017. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, protokols Nr.3., 2.p., apstiprināto izsoles 
noteikumu 23. punktu, ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, nomas tiesības iegūst 
izsoles vienīgais dalībnieks, ja nosolījis vismaz vienu soli, to fiksējot protokolā. 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk 
no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz 
ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. 
punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. 
punkta a apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma 
lietošanu  ( izmantošanu) 

 Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

24.1. Apstiprināt 12.09.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Meijeri” nomas tiesību 
izsoles protokolu.  
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24.2. Slēgt nomas līgumu ar SIA “ Vaiņodes Agro”, reģ.nr. 40103484940, par zemes gabalu “Meijeri” 1.4  
ha platībā, ar kadastra numuru 6492 008 0039, par nosolīto summu EUR 52.00 (piecdesmit divi euro, 00 
centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 

24.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 30. septembrim. 
24.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 

24.5. Par lēmumu izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciāliste Ieva Saulīte. 

 

25. p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Garnizons” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšana 

/ziņo : V. Jansons/ 
 

2017.gada 12.septembrī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu 
“Garnizons”, kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 1.24 (viens euro 24 centi) par 1 ha, nomas 
maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (divi euro 00 centi) 

Pieteikšanās  bija līdz 2017. gada 11.septembrim. Līdz norādītajam laikam pieteicies viens dalībnieks, 

1.)  … , p.k. …, adrese …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.., LV-3435 

Uz izsoli ieradies viens dalībnieks:  

1.) … , p.k. …. 
 
 Saskaņā ar 22.08.2017. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, protokols Nr.3., 2.p., apstiprināto izsoles 
noteikumu 23. punktu, ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, nomas tiesības iegūst 
izsoles vienīgais dalībnieks, ja nosolījis vismaz vienu soli, to fiksējot protokolā. 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk 
no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz 
ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. 
punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. 
punkta a apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma 
lietošanu  ( izmantošanu) 

 Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

25.1. Apstiprināt 12.09.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Garnizons” nomas tiesību 
izsoles protokolu.  
25.2. Slēgt nomas līgumu ar … , p.k. … par zemes gabalu “Garnizons” 2.32   ha platībā, ar kadastra numuru 
6492 007 0181, par nosolīto summu EUR 11.24 (vienpadsmit euro, 24 centi) par 1 ha gadā, summai 
pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN.) 

25.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 30. septembrim. 
25.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
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25.5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciāliste Ieva Saulīte. 

 

26.p. 
Par  nekustamā īpašuma “Ansiņi” zemes  lietošanas mērķa maiņu  

/ziņo: O. Jurjevs / 
 

Pamats: SIA “… reģ. Nr. 52103066621, juridiskā adrese: Jaunā iela 5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. LV-3435, valdes locekļa …, p.k. … iesniegums saņemts 20.09.2017. Vaiņodes novada pašvaldībā, 
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1088, ar lūgumu mainīt  zemes lietošanas mērķi uz Rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve NĪLM: 1001. 

 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “Ansiņi”, kad. Nr. 6492 003 0099, kurš sastāv no zemesgabala ar kad. 
apz. 6492 003 0099, 9.65 ha platībā. Zemesgabals sastāv no 5.08 ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 
4.30 ha zem meži, 0.08 ha zem ceļiem, 0.09 ha  zeme zem ūdens, 0.01 ha krūmāji. 

Zemes gabalā “Ansiņi” robežu plānā atzīmētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme platībā 5.08 ha ir apbūvei 
domātā platība ar akceptētu tehnisko projektu Liepājas reģiona novadu būvvaldē augstsprieguma 
apakšstacijas būvniecībai pieslēguma pie 110kV līnijas.  

Zemes gabalam “Ansiņi” saskaņā ar spēkā esošo Vaiņodes novada pašvaldības teritorijas plānojumu atļautā 
izmantošana ir koģenerācijas stacija. 

Pašlaik zemes lietošanas mērķis: Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM: 
0101, priekšlikums mainīt uz: Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve NĪLM: 1001. 

 

Pamatojoties uz 20.06.2006.g. MK noteikumu Nr. 496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5., 18. un 36.punktu un likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta  1.daļas  27.punktu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

26.1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam “…”, ar kadastra apzīmējumu 6492 003 0099, 9.65 ha 
platībā no galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība NĪLM: 0101, uz Rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve NĪLM: 1001. 

26.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam, un Valsts zemes 
Dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401. 

 

27.p. 
Par  nekustamā īpašuma “Pūcītes” zemes vienības daļas noteikšanu apbūves tiesības 

nepieciešamībai 
/ziņo: O. Jurjevs / 

 

Pamats: SIA “BIO FUTURE”, reģ. Nr. 42103047421, juridiskā adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, 
valdes locekļa … pilnvarotā pārstāvja …, p.k. … iesniegums saņemts 20.09.2017. Vaiņodes novada 
pašvaldībā , iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1089, ar lūgumu par zemes vienības daļas noteikšanu apbūves tiesības 
nepieciešamībai 1826 kv.m. 

 

Konstatēts: Saņemts Apbūves tiesības līgums Nr.BFL/2017/1, pielikumā skice, NĪ “Pūcītes”, Vaiņodes 
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pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. 6492 008 0021., zemesgabals kad. apz. 6492 008 0196.  Zemes lietošanas 
mērķis: Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve NĪLM: 1001. Par atsevišķas zemes vienības daļas 
noteikšanu (izdalīšanu, ievērojot, ka šeit netiek veikta reāla atdalīšana) apbūves tiesībās vajadzībām 1826 
kv.m platībā. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta  1.daļas  27.punktu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

27.1. Noteikt atsevišķas zemes vienības daļas 1826 kv.m apbūves tiesības NĪ “Pūcītes”, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. ar kad. Nr. 6492 008 0021., zemesgabalam kad. apz. 6492 008 0196., saglabājot esošo zemes 
lietošanas mērķi: Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve NĪLM: 1001. 

27.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam, un Valsts zemes 
Dienesta Kurzemes reģionālajai nodaļai, Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-3401. 

28.p. 
Par  īres līguma laušanu 

/ziņo: V. Jansons / 
 

Pamats: …  p.k. …deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums saņemts 
14.09.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1069, ar lūgumu lauzt īres līgumu par 
dzīvokli … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

Konstatēts: Īres līgums ar … noslēgts 2004. gada 8. martā, Nr…, par dzīvokli … Vaiņodē. 
Parāds EUR 758.58. Sastādīts parāda apmaksas grafiks. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 09.08.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  

PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

28.1. Lauzt ar 31.10.2017. īres līgumu ar  …  p.k. … par dzīvokli … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. 
28.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.10.2017. 
28.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un lietvedībā 

29.p. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: …  p.k. …,  dzīvojoša …,, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada domē 22.08.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/955  ar lūgumu atļaut  deklarēt dzīvesvietu …, Vaiņode, 
Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. ….  Īrniece … piekrīt, ka šis personas deklarējas viņas īrētajā dzīvoklī.   

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 
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līgumiska pamata. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

29.1. Atļaut … p.k. .., un … p.k. .., deklarēt dzīvesvietu adresē …, Vaiņode, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov., 
LV- 3435 

29.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 

30.p. 
Par Vaiņodes novada arhīva komisiju 

/ziņo: V. Jansons / 
 

Lai nodrošinātu efektīvu un objektīvu Arhīva likuma 4.panta otrās daļas 1.punkta izpildi, kas nosaka, ka 
institūcijai ir pienākums veikt institūcijas arhīva pārvaldību, nodrošinot: dokumentu izvērtēšanu atbilstoši 
institūcijas funkcijām, lai noteiktu pastāvīgi un uz laiku glabājamos dokumentus, un dokumentu glabāšanas 
termiņu;  

Likums „Par pašvaldībām” 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var: 24) ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts 
komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

30.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības arhīva eksperta komisiju sekojošā sastāvā: 

 30.1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Inese Pūlīte; 

 30.1.2. Komisijas locekļi – Iveta Žentiņa un Mārtiņš Fricsons. 

30.2. Lēmums stājas spēkā ar 2017.gada 27. septembri 

 

31.p. 
Par pabalstu personām deklarētām Vaiņodes novadā, kas piedalījās  Černobiļas 

atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanā 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: Sakarā ar svinīgo pasākumu Liepājas muzejā, kurā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis 
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pasniedza dalībnieku piemiņas 
zīmes.  Vaiņodes novada sociālais dienests ierosina piešķirt vienreizēju pabalstu EUR 50.00 ( piecdesmit 
euro, 00 centi) apmērā, katrai personai no pašvaldības sociālā budžeta. 

Novadā deklarētas 3 personas, kas  piedalījās avārijas seku likvidēšanā. 

 
Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 
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ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu. 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedalās 

deputāts Visvaldis Jansons, 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

31.1. Piešķirt Vaiņodes novadā deklarētām personām, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas (ČAES) seku likvidēšanā vienreizēju pabalstu EUR 100.00 ( viens simts euro, 00 centi) 
apmērā katram, no pašvaldības sociālā budžeta. 

31.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Sociālā dienestā. 
 

32.p.  
Par Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā 

(ziņo: V.Jansons) 
 

Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona priekšlikums izpilddirektora amatā iecelt komunālās nodaļas 
vadītāja vietnieku Normundu Pāvilu. 

Debates audioierakstā. 

Likuma „Par pašvaldībām” 40.panta ceturtā daļa, par pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes 
priekšsēdētāja vietnieka, izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja 
vai pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja vietnieka amatam izvirzītajām kandidatūrām balso ar vēlēšanu 
zīmēm vienlaikus par katram amatam izvirzītajiem kandidātiem;  68. pants. pēc domes priekšsēdētāja 
priekšlikuma dome ieceļ izpilddirektoru, kas pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par 
pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību darbu; 21 panta  pirmās daļas 11. punkts 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Artūrs 
Blumbergs); PRET –3 (Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks ) .; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

32.1. Apstiprināt ar 2017.gada 01.oktobri Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora amatā Normundu 
Pāvilu p.k. …. 

32.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā. 

33.p.  
Par vēlētāju apvienības “ Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesnieguma izskatīšanu 

(ziņo: V. Līkosts) 
 

Jautājums netika izskatīts!  

Sēdi slēdz plkst. 1715 

Sēdes vadītājs:    /personisks paraksts/                              V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personisks paraksts/                              I. Pūlīte 

Protokols parakstīts 2017.gada 2.oktobrī 


