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.5
Vaiņodes novada Vaiņodē
2019. gada 30.aprīlī
Sēde sasaukta plkst.1500
Sēdi atklāj plkst.1500
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Evita Vanaga
Piedalās deputāti – Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks,
Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus
Deputāts Valdis Līkosts ierodas plkst. 1510
Nepiedalās: nav
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds
grāmatvedis/finansists Ingus Silnieks, juriste Vēra Rubeze

Pāvils,

Vita

Barakauska,

Sēdes darba kārtība:
1. Par zemes nomas līguma laušanu
1.1. Personas iesniegums
1.2. Personas iesniegums
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu
2.1. Personas iesniegums
2.2. Personas iesniegums
2.3. Personas iesniegums
2.4. Personas iesniegums
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
4. Par grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā Nr. EA-NE1-V un līguma pagarināšanu.
5. Par dzīvojamās platības maiņu
6. Par īres līguma slēgšanu
7. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5-8, atsavināšanas
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izsoles protokola apstiprināšana
8. Par nekustamā īpašuma “Klabji”, kad. Nr. 6492 008 0090 sadalīšanu
9. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
9.1. Par NĪ “Vijas”-1, [..]
9.2. Par NĪ Raiņa iela [..]
9.3. Par NĪ Kalnu iela [..]
9.4. Par NĪ Sanatorijas iela 2, [..]
9.5. Par NĪ Jaunie Ceriņi, [..]
10. Par grozījumiem 23.01.2018.Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”
11. Par SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
12. Par Vaiņodes novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
13. Par izmaiņām Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās
14. Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2019. gadam
15. Par Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna
aktualizāciju
16. Par parāda piedziņu no Personas par nerealizēto konkursa projektu “Darīsim paši 2017”
17. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
18. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
19. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
20. Par īres, pamatpakalpojumu un patērēto elektroenerģijas maksājumu parādu piedziņu no Personas
21. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
22. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
23. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
24. Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no
Personas
25. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
26. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
27. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
28. Par izglītojamo saņemto ēdināšanas pakalpojumu parāda dzēšanu uzturoties Vaiņodes
internātpamatskolā
29. Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no Personas
30. Par īres līguma laušanu
30.1. Personas iesniegums
30.2. Personas iesniegums
31. Par Vaiņodes novada iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu amatā
32. Par Sociālā dienesta vadītāja vietnieka apstiprināšanu amatā

Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.
2. Pievienot pie sēdes darba kārtības 33.punktu:
“33. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu”
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/

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

1.1. [..] iesniegums
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kadastra Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no zemesgabala ar kadastra
apzīmējumu 6492 006 0659, kopējā platībā 16.02 ha, iznomāts 56 personām, mazdārziņa ierīkošanai.
Zemesgabals sastāv no 15.59 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha – zem ceļiem esoša
zeme. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Zemes
lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1.1. Lauzt 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumu Nr. V36, [..]
1.1.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

1.2. [..] iesniegums
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.2.1. Lauzt 2010. gada 20.jūlija zemes nomas līgumu Nr. V148, noslēgtu ar Personu, par zemesgabalu
ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības [..]
1.2.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
2.p.
Par zemes nomas līguma slēgšanu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/

2.1. [..] iesniegums
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.punktu.
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā” un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1.1. Ar 2019. gada 01. maiju slēgt zemes nomas līgumu ar [..]
2.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā,
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
2.1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
2.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

2.2.[..] iesniegums
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
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21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.punktu.
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā” un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.2.1. Ar 2019. gada 01. maiju slēgt zemes nomas līgumu ar [..]
2.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
2.2.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
2.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

2.3.[..] iesniegums
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.punktu.
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā” un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.3.1. Ar 2019. gada 01. maiju slēgt zemes nomas līgumu ar [..]
2.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2.3.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
2.3.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
2.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts,
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
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2.3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.3.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

3.p.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/

[..] iesniegums
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu.
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā” un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.1 Pagarināt 2014. gada 14. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. V336, noslēgtu ar [..]
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42 gadā, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
3.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
3.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
3.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
3.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

4.p.
Par grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā Nr.EA-NE1-V un līguma pagarināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs /

Sakarā ar to, ka zemes nomas līguma Nr. EA-NE1-V, termiņš beidzas 30.04.2019 un iepriekšējie
zemesgabala nomnieki vēlas turpināt pagarināt zemes nomas līgumus mazdārziņa vajadzībām, Vaiņodes
novada pašvaldībai ir nepieciešams pagarināt konkrēto zemes nomas līgumu un izdarīt grozījumus
līguma 1.1. punktā mainot platību no 0.95 ha uz 0.75 ha, jo iznomāšanai nepieciešamā platība ir
samazinājusies.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. EA-NE1-V ar SIA Eco Agro Ne” noslēgts 2015. gada 1. janvārī,
par zemes gabalu ar nosaukumu “Vībiņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0106, 0.95 ha platībā,
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lauksaimnieciskai ražošanai. Zemesgabals pieder SIA “Eco Agro Ne”. Līgums slēgts ar nolūku konkrēto
platību nomāt Embūtes pagasta iedzīvotājiem mazdārziņa vajadzībām, jo uz zemes gabala atrodas
iedzīvotāju mazdārziņi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.1 Izdarīt grozījumus 2015. gada 1. janvārī noslēgtajā zemes nomas līgumā Nr. EA-Ne1-V, 1.1. punktā
minēto platību “0.95 ha”, aizstājot ar platību “0.75 ha”.
4.2. Pagarināt 2015. gada 1. janvāra zemes nomas līgumu Nr. EA-NE1-1, noslēgtu ar SIA Eco Agro NE.
Reģ. Nr. 6454 004 0106, par zemes gabalu „Vībiņi”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.75 ha
platībā, līdz 30.04.2024., lauksaimnieciskai ražošanai.
4.3. Nomas maksa ir EUR 142.29 gadā par 1 ha, kas kopā sastāda EUR 106.72, bez pievienotās vērtības
nodokļa (PVN).
4.4. Lēmums izsniedzams zemeslietu speciālistei un grāmatvedībā izpildei

5.p.
Par dzīvojamās platības maiņu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/

[..] iesniegums
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot
savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un otrās daļas 3. punktu, lai
izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
5.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar [..]
5.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 30.05.2019
5.3. Piešķirt [..], īres tiesības uz dzīvokli adresē [..]
5.4. Dzīvojamās telpas īres līgums spēkā līdz 2024.gada 30.aprīlim, ar tiesībām īrniekam prasīt

dzīvojamās telpas īres līguma pagarinājumu.
5.5. [..] slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja
minētajā termiņā līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku.
5.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes
lietu speciālistam izpildei un [..] izpildei.
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5.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

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

Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot
savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un otrās daļas 3. punktu, lai
izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
6.1. Piešķirt [..], īres tiesības uz dzīvokli adresē [..]
6.2. [..] slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja
minētajā termiņā līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku.
6.3. Dzīvojamās telpas īres līgums spēkā līdz 2024.gada 30.aprīlim, ar tiesībām īrniekam prasīt

dzīvojamās telpas īres līguma pagarinājumu.
6.4. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes
lietu speciālistam izpildei.
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

7.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5-8, atsavināšanas
izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs /

2019. gada 9. aprīlī plkst. 1200 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma
Tirgoņu iela 5-8, kad. Nr. 6492 900 0227, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas izsole.
Izsoles objekts – nekustamais īpašums Tirgoņu iela 5-8, kadastra Nr. 6492 900 0227, kas atrodas
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena – EUR 1186,00 (viens tūkstotis viens simts astoņdesmit euro 00 centi)
Izsoles solis – EUR 12,00 (divpadsmit euro 00 centi)
Izsolei pieteicās divi dalībnieki:
[..]
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Izsolē piedalās divi dalībnieki:
[..]
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, [..]
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, Publiskas
personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta trešo daļu, Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
7.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5-8,
atsavināšanas izsoles protokolu.
7.2. Slēgt atsavināšanas līgumu ar izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, [..] nekustamā īpašuma Tirgoņu
iela 5-8, kadastra apzīmējums 6492 900 0227, par nosolīto cenu EUR 3070,00 (trīs tūkstoši septiņdesmit
euro 00 centi).
7.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt pirkuma līgumu.
7.4. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārskaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu
vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā,
maksājot sešus procentus gadā no vēl nenomaksātās summas un par pirkuma līgumā noteikto
maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu.
7.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības juristam
izpildei.
7.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

8.p.
Par nekustamā īpašuma “Klabji”, kad. Nr. 6492 008 0080 sadalīšanu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/

Pamats: [..]
Konstatēts: nekustamais īpašums “Klabji”, kadastra Nr. 6492 008 0080, kurš sastāv no diviem
atsevišķiem zemesgabaliem:




Ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0079, kopējā platībā 8.2 ha platībā. Zemesgabals sastāv no 7.38
ha - no lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.24 ha – meži, 0.17 ha - krūmāji, zem ūdens esoša
zeme.
Ar kad. apz. 6492 008 0080, 28.6 ha platībā, zemesgabals sastāv no 22.3 ha lauksaimniecībā
izmantojamas zemes, 2.16 ha – meži, 0.51 ha - krūmāji, 2.24 ha zem ūdens esoša zeme, 0.56 ha zem ēkām un pagalmiem esoša zeme, 0.13 ha - zem ceļiem esoša zeme, 0.7 ha – citas zemes.

[..]
Pamatojoties uz: Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu.
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Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu.
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu.
Zemes ierīcības likuma, 8.panta 1.daļas 3.punktu, 9.panta 1.daļu.
02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
un 08.12.2015. MK noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumiem. Vaiņodes novada teritorijas
plānojumu 2013-2024. gadam un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
8.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Klabji”, kadastra Nr. 6492 008 0080, ar kopējo platību 36.8 ha,
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0079, 8,2 ha platībā.
8.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0079, 8,2 ha platībā piešķirt
nosaukumu “Klabju lauki” un noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme:
NĪLM: 0101.
8.3. Atlikušajam zemes gabalam ar kad. apz. 6492 008 0080, 28.6 ha platībā saglabāt nosaukumu
“Klabji”, saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība: NĪLM: (0101).
8.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama.
8.5. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu.
8.6. Lēmums izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpilde, Valsts zemes
dienestam, [..].
8.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

9. p.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs /

9.1. Par NĪ “Vijas”-1, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
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
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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.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu
dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību, Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.1.1 Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums “Vijas” -1 ar kadastra apz.
6492 004 0775 001 001, ir kopīpašuma 573/2855 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
ar kad. apz. 6492 004 0775 001, zemes ar kad. apz. 6492 004 0775, “Vijas” -1, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov.
9.1.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Vijas” -1, kad.
apz. 6492 004 0775 001 001 ar kopējo platību 57.30 kvm.
9.1.3. Uzsākt nekustamā īpašuma “Vijas” -1, ar kad. apz. 6492 004 0775 001 001, kas atrodas, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru.
9.1.4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības
vārdā organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.

9.2. Par NĪ Raiņa iela 62-[..]
Pamats: [..]
Konstatēts: [..]
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.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu
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dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību, Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas un Finanšu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.2.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums Raiņa iela 62[..]
ar kopējo platību 29.70 kvm.
9.2.2. Uzsākt nekustamā īpašuma Raiņa iela 62 atsavināšanas procedūru.
9.2.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības
vārdā organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Plkst. 1510 ierodas deputāts Valdis Līkosts
9.3. Par NĪ Kalnu iela 2-15, [..]
Pamats: [..]
Konstatēts: 15.02.2019. saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese:
Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu Kalnu iela
2[..] trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību 70,6 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 669/9216
kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0001 001, un no zemes
gabala ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0001. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts
dabā.
Tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2019.gada februārī, aprēķināta: EUR 1704.00 (Viens tūkstotis septiņi
simti četri eiro). Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: nekustamā īpašuma inventarizācijas izmaksas EUR
114.40 (viens simts četrpadsmit euro, 40 centi), nekustamā īpašuma novērtēšana EUR 84,70
(astoņdesmit četri euro, 70 centi). Kopējā atsavināšanas summa sastāda EUR 1903,10 (Viens tūkstotis
deviņi simti trīs euro un 10 centi).
[..]. 2018. gada 27. martā Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokols Nr. 4., 11.p., ka
nekustamais īpašums Kalnu iela 2-[..], nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un nododams
atsavināšanai.
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 likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai
tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā
noteiktajā kārtībā.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta 2. daļa
Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un
nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu. Kā arī, pamatojoties uz
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un Finanšu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.3.1. Atsavināt [..] dzīvokļa īpašumu Kalnu iela 2 [..]Vaiņodes nov., trīsistabu dzīvoklis ar kopējo
platību 70,6 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 669/9216 kopīpašuma domājamām daļām no
būves ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0001 001, un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6454
004 0001 par EUR 1903,10 (Viens tūkstotis deviņi simti trīs euro un 10 centi).
9.3.2 Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē
ar bankas norēķinu karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 31.05.2019.
9.3.4. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.
9.3.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.

9.4. Par NĪ Sanatorijas iela 2, [..]
Pamats: [..]
Nepieciešams zemesgabalu ierakstīt zemesgrāmatā un veikt novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz 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 un
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā

ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka
(būve). Kā arī, pamatojoties uz Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un Finanšu komitejas
lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.4.1. Uzsākt nekustamā īpašuma Sanatorijas iela 2, [..] 0.15 ha platībā, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru.
9.4.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt zemesgrāmatā
zemesgabalu Sanatorijas iela 2, [..] 0.15 ha platībā, uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda.
9.4.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības
vārdā organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
9.4.4 Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu un zemeslietu
speciālistiem izpildei.

9.5. Par NĪ Jaunie Ceriņi, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: [..]
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Konstatēts: [..]
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 un
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. Kā arī, pamatojoties uz Tautsaimniecības attīstības
jautājumu komitejas un Finanšu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.5.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Jaunie Ceriņi”, [..] 6.6 ha platībā, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
atsavināšanas procedūru.
9.5.2 Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt zemesgrāmatā
zemesgabalu “Jaunie Ceriņi”, [..], 6,6 ha platībā, uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda.
9.5.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības
vārdā organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
9.5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu un zemeslietu
speciālistiem izpildei.
10.p.
Par grozījumiem 23.01.2018.Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”
/ziņo: I.Mame/

Par grozījumiem 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par sociālas
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”.
Precizējums tiek veikts, jo pēc pašreizējiem saistošiem noteikumiem dzīvokļa pabalsts pienākas visām
trūcīgam un maznodrošinātam personām, neizvērtējot konkrētu nepieciešamību, kāds no dzīvokļa
pabalsta veidiem ir nepieciešams: īrei, komunālo maksājumu, apsaimniekošanas maksājumam vai
kurināma iegādei.
Saistošo noteikumu lēmumprojekts tiek papildināts:
1)
Noteikumu 19. punktā tiek piedāvāta precizēta versija, dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts vienu
reizi gadā līdz 90,00 euro trūcīgām vai maznodrošinātām ģimenēm vai krīzes situācijā nonākušām
ģimenēm (personām), pēc faktiskajiem apsaimniekošanas, komunālajiem pakalpojumiem, īres vai ar
kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.
2)
19.1 punktā tiek precīzi atrunāts kam ir tiesības pieprasīt dzīvokļa pabalstu (kurš ir dzīvokļa
īpašnieks (tiesiskais valdītājs) vai īrnieks, ar kuru ir noslēgts apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas
īres līgums, un dzīvoklis par kuru tiek pieprasīts pabalsts, ir dzīvokļa pabalsta pieprasītājs un kopā ar
viņu dzīvojošo personu pamata dzīvesvieta).
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3)
Saistošajos noteikumos tiek iekļauta iesniegšanas kartība un sociāla dienesta pienākums
nepieciešamības gadījumā apsekot iesniedzēja dzīvesvietu.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu un Sociālo,
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
10.1. Izdarīt sekojošus grozījumus 23. 01. 2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 3 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”:
10.1.1. Noteikumu 19. punktu izteikt šādā redakcijā,
“19. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts, izvērtējot nepieciešamību līdz 90.00 euro gadā ģimenēm
(personām), kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam vai krīzes
situācijā nonākušām ģimenēm (personām), pēc faktiskajiem apsaimniekošanas, komunālajiem
pakalpojumiem, īres vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu daļējai segšanai.
10.1.2. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu
“19.1 Dzīvokļa pabalstu ir tiesības pieprasīt personai, kura ir dzīvokļa īpašnieks (tiesiskais
valdītājs) vai īrnieks un ar kuru ir noslēgts apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līgums,
un dzīvoklis par kuru pieprasa pabalstu, ir dzīvokļa pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu
dzīvojošo personu pamatdzīvesvieta”.
10.1.3. Papildināt noteikumus ar 19.2 punktu
“19.2 Dzīvokļa pabalsta pieprasītājam ir jāiesniedz iesniegumu, dzīvojamās telpas
apsaimniekošanas vai dzīvojamās telpas īres līguma kopija, iepriekšējo trīs mēnešu īres un
komunālo maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas, par apkuri – maksājumu apliecinošu
dokumentu kopijas par pēdējiem trim pilniem apkures mēnešiem (nepieciešamības gadījumā
uzrādot oriģinālu), kas apliecina tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu.”.
10.1.4. Papildināt noteikumus ar 19.3 punktu
“19.3 Sociālais dienests ir tiesīgs dzīvokļa pabalsta pieprasītājam pieprasīt iesniegt vai uzrādīt
citus dokumentus, kas nepieciešami, lai izvērtētu pabalsta pieprasītāja un kopā ar viņu deklarēto
personu tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, un pirms pabalsta piešķiršanas, pēc nepieciešamības,
veic pabalsta pieprasītāja dzīvesvietas apsekošanu”.
10.1.5. Papildināt noteikumus ar 19.4 punktu
“19.4 Dzīvokļa pabalstu aprēķina pēc formulas:
P = (A+I) x12+K
K = (K1+K2) x12 +K3 x 7, kur
P – pabalsta apmērs
A – vidējie maksājumi par apsaimniekošanu trīs mēnešu periodā,
I - vidējie maksājumi par īri trīs mēnešu periodā,
K - vidējie maksājumi par komunāliem pakalpojumiem trīs mēnešu periodā,
K1 – ūdens
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K2 – kanalizācija
K3 – apkure”
10.1.6. Papildināt noteikumus ar 19.5 punktu:
“19.5 Personas, kurām pienākas pabalsts un kuras dzīvo dzīvoklī vai dzīvojamā mājā ar malkas
apkuri, pabalstu kurināmā iegādei var pieprasīt līdz 90 euro gadā. Ja visa summa netiek izlietota
kurināmā iegādei, tad atlikušo pabalsta daļu pēc pabalsta pieprasītāja izvēles piešķir īres vai
komunālo pakalpojumu samaksai.
10.2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 3 “Grozījumi 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 3 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā””.
10.3. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas.
10.4. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saistošie noteikumi
publicējami bezmaksas informatīvajā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis”.
10.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

11.p.
Par SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts” 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
/ziņo: V.Jansons/

Pamats: iesniegts SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts”, reģ. Nr. 42103011250, finanšu pārskats par
2018.gadu, apstiprināšanai.
Vaiņodes novada pašvaldība ir doktorāta ir 100% kapitāldaļu turētāja.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 2.punktu, 21. pantu Dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 2) apstiprināt pašvaldības
budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko
pārskatu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
11.1. Apstiprināt iesniegto SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts”, reģ. nr. 42103011250, finanšu pārskatu
par 2018. gadu.
11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un SIA „Vaiņodes
pagasta doktorāts”.
12.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības 2018. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
/ziņo: V.Jansons/

Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētais finanšu pārskata projekts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka Dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome var apstiprināt
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada
publisko pārskatu.
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Likuma ,,Likums par budžetu un finanšu vadību’’ 4.pantu, kas nosaka, ka saimnieciskais gads sākas
1.janvārī un beidzas 31.decembrī
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
12.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības 2018.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.
13.p.
Par izmaiņām Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās
/ ziņo: V. Jansons /

Vaiņodes novada pašvaldības sociālā atbalsta centra “Vaiņode” darbiniekiem, aprūpētājiem noteikta
mēnešalga 433.03 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas, priekšlikums noteikt summēto darba laiku ar
stundas likmi 2.6875 euro un vienai darbiniecei par darbu noliktavā par papilddarbu 20 euro mēnesī.
Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
13.1. Izdarīt Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās 2019.gadā sekojošus
grozījumus:
13.1.1. Noteikt ar 01.05.2019. Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” aprūpētājiem summēto darba
laiku ar stundas likmi 2.6875 euro, pirms nodokļu nomaksas, ar pārskata periodu 3 mēneši.
13.1.2. Noteikt vienam aprūpētājam par papildus darbu noliktavā 20.00 euro mēnesī.
13.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībai informēt sociālā atbalsta centra “Vaiņode”
darbiniekus par 13.1.1. punktā minētajām izmaiņām.
13.3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi sociālā atbalsta centra “Vaiņode” vadītājam Uģim Melbārdim.

14.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2019. gadam
/ ziņo: I.Silnieks /

Iesniegts “ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2019. gadam”
projekts.
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu,
budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu;
46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
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pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem pašvaldība triju
dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un
46.pantu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta
Mame, Sandra Grosberga); PRET – 1 (Valdis Līkosts); ATTURAS – 1 (Kaspars Kirpičenoks),
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
14.1. Apstiprināt “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plānu
2019.gadam” projektu.
14.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 "Vaiņodes novada pašvaldības
pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2019.gadam”.
14.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .
14.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.
14.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai
elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.

15.p.
Par Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības plāna un Investīciju
plāna aktualizāciju
/ziņo: O.Zvejs/

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 1. daļas 3. punktu un Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
(14.10.2014.) kas nosaka, ka Rīcības plānu un Investīciju plānu aktualizē ne retāk kā reizi gadā, ievērojot
pašvaldības budžetu konkrētajam gadam. Aktualizēto rīcības plānu un investīciju plānu apstiprina ar
domes lēmumu un publicē teritorijas attīstības plānošanas sistēmā (TAPIS).
Aktualizēto plānu ar iekļauto darbību- Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielā
2A, Vaiņodē, papildinot informāciju projekta ”Uzņēmējdarbības attīstība Vaiņodes novadā atbilstoši
pašvaldību attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz
vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju vajadzībām” iesniegumā
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
15.1. Papildināt Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam 1.pielikumu “Investīciju
plāns” ar 28.punktu Infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielā 2A, Vaiņodē.
(Dzelzceļa stacijas ēkas renovācija un ārējo kanalizācijas tīklu izbūve).
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15.2. Papildināt Vaiņodes novada attīstības programmas 2013.- 2019.gadam 2.pielikumu “Rīcības
plāns” ar sadaļu RV14 Inženierkomunikāciju tīklu atjaunošana un paplašināšana, Kanalizācijas un
ūdensapgādes tīklu paplašināšana Vaiņodes ciemā un sadaļu RV24 Kvalificēta darbaspēka pieejamība,
Uzņēmējdarbības attīstības veicināšana Vaiņodes novadā balstoties uz vietējo uzņēmēju un iedzīvotāju
vajadzībām.
15.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības projektu vadītājam Oskaram Zvejam
izpildei.

16.p
Par parāda piedziņu no [..] par nerealizēto konkursa projektu “Darīsim paši 2017”
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
2.punktu, kas nosaka ka “Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības: (….)
slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
16.1. Noteikt, ka līdz 2019.gada 1.jūnijam [..] jāatmaksā piešķirtais finansējums 500 EUR (pieci simti
euro un 00 centi) apmērā par Vaiņodes novada domes organizēto projektu konkursā “ Darīsim paši
2017” projektā “ Atpūtai” realizācijai.
16.2. Noteikt, ja minētajā termiņā piešķirtais finansējums 500 EUR (pieci simti euro un 00 centi) apmērā
netiks atmaksāts, vērties tiesā par piešķirtā finansējuma atgūšanu par labu Vaiņodes novada domei,
reģistrācijas Nr. 90000059071.
16.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
[..]
Deputāts Valdis Līkosts izgājis
17.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

1. [..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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17.1. Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 1.jūnijam jāsamaksā parāds 293.92 EUR ( divi simti deviņdesmit
trīs euro un 92 centi) apmērā.
17.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..], parāda summa –
293.92 EUR ( divi simti deviņdesmit trīs euro un 92 centi).
17.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
17.4. Lēmums izsūtāms: [..]
18.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
18.1. Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 31.augustam, jāsamaksā parāds 132.64 EUR (viens simts trīsdesmit
divi euro un 64 centi) apmērā.
18.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..] parāda summa –
132.64 EUR ( viens simts trīsdesmit divi euro un 64 centi) apmērā.
18.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
18.4. Lēmums izsūtāms: [..]1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei
Atgriežas deputāts Valdis Līkosts
19.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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19.1. Noteikt, [..] līdz 2019.gada 1.jūnijam jāsamaksā parāds 230.92 EUR ( divi simti trīsdesmit euro
un 92 centi) apmērā.
19.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda 230.92 EUR ( divi simti trīsdesmit euro un 92
centi) apmērā piedziņu pret parādnieku [..]
19.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
19.4. Lēmums izsūtāms: [..] 1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei
20.p.
Par īres, pamatpakalpojumu un patērēto elektroenerģijas maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, kas
nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt
prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
20.1. Noteikt, [..], līdz 2019.gada 1.jūnijam jānomaksā īres maksas, pamatpakalpojumu un
apsaimniekošanas maksas parāds pašvaldības budžetam 181.37 EUR ( viens simts astoņdesmit viens
euro un 37 centi) apmērā un par patērēto elektroenerģiju 94.20 EUR (deviņdesmit četri euro un 20
centi) kopsummā 275,57 EUR (divi simti septiņdesmit pieci euro un 57 centi) .
20.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..] prasības summa –
275.57 EUR ( divi simti septiņdesmit euro un 92 centi).
20.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
20.4. Lēmums izsūtāms: [..] 1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei

21.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 12.panta otro daļu,
un likuma „Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas,
pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
21.1. Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 1.jūnijam jāsamaksā parāds 470.59 EUR ( četri simti
septiņdesmit euro un 59 centi) apmērā.
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21.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības
pieteikumu par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..],
par parāda summu – 470, 59 EUR ( četri simti septiņdesmit euro un 59 centi) apmērā.
21.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
21.4. Lēmums izsūtāms: [..] Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei
22.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
22.1.Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 1.jūnijam samaksāt parādu 337.83 EUR ( trīs simti trīsdesmit
septiņi euro un 83 centi) apmērā.
22.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..] par parāda summu –
337.83 EUR ( trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 83 centi) apmērā.
22.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
22.4. Lēmums izsūtāms: [..], 1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei

23.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
23.1. Noteikt, ka [..] līdz 2019.gada 1.jūnijam jānomaksā parāds 189.18 EUR (viens simts astoņdesmit
deviņi euro un 18 centi) apmērā.
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23.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..] par parāda summu –
189.18 EUR (viens simts astoņdesmit deviņi euro un 18 centi).
23.3..Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
23.4. Lēmums izsūtāms: [..], 1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei.
24.p.
Par dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu
no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
24.1. Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 1.jūlijam jāsamaksā parāds 2201.78 EUR ( divi tūkstoši divi simti
viens euro un 78 centi) apmērā.
24.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par komunālo pakalpojumu un dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksājumu parāda piedziņu pret
parādnieku [..] parāda summa –2201.78 EUR ( divi tūkstoši divi simti viens euro un 78 centi) apmērā.
24.3.. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
24.4. Lēmums izsūtāms [..], 1.eks. Komunālajai nodaļai, 1.eks. pašvaldības juristei V.Rubezei.

25.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
25.1. Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 1.jūnijam, jāsamaksā parāds 673.31 EUR ( seši simti septiņdesmit
trīs euro un 31 centi) apmērā.
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25.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..] parāda summa –
673.31 EUR ( seši simti septiņdesmit trīs euro un 31 centi) apmērā.
25.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
25.4. Lēmums izsūtāms: [..] 1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei.

26.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka,
ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt prasības
tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Iveta Mame),
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
26.1. Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 1.jūnijam jānomaksā parāds 653.40 EUR ( seši simti piecdesmit
trīs euro un 40 centi) apmērā.
26.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu un apsaimniekošanas izdevumu parāda piedziņu pret
parādnieku [..] par parāda summu – 653.40 EUR ( seši simti piecdesmit trīs euro un 40 centi) apmērā.
26.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
26.4. Lēmums izsūtāms: [..] 1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei.

27.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
27.1. Noteikt, ka līdz 2019.gada 1.jūnijam [..] jāsamaksā parāds 511.84 EUR ( pieci simti vienpadsmit
euro un 84 centi) apmērā.
27.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..]par parāda summa –
511.84 EUR ( pieci simti vienpadsmit euro un 84 centi) apmērā.
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27.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
27.4. Lēmums izsūtāms: [..], 1 eks. Komunālajai nodaļai, 1 eks. pašvaldības juristei V.Rubezei
28.p.
Par izglītojamo saņemto ēdināšanas pakalpojumu parāda dzēšanu uzturoties Vaiņodes
internātpamatskolā
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
[6.] Pēc Vaiņodes novada domes grāmatvedības uzskaites datiem uz 2018.gada 1.augustu konstatēts
parāds par saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Vaiņodes internātpamatskolā (turpmāk –Izglītības
iestāde) šādiem izglītojamiem:
[..]
[7.] 2016. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 477 “ Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās
izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” (turpmāk-Noteikumi)
Noslēguma jautājumi 21.punkts nosaka, ka “Maksu par šo noteikumu 19. punktā minētajiem
pakalpojumiem nosaka atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam. Minēto noteikumu 19.punkts nosaka, ka
19.” Uzturēšanas izdevumus līdz 2017. gada 31. decembrim pašvaldību internātskolās sedz: 19.1. no
valsts budžeta mērķdotācijas likumā par valsts budžetu kārtējam gadam šim mērķim paredzēto finanšu
līdzekļu ietvaros – par internātskolā uzņemtiem izglītojamiem, kuri ir bāreņi vai bez vecāku gādības
palikuši bērni, kā arī izglītojamiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm”. Līgumu par
izglītojamā aprūpi internātskolā slēdz izglītības iestāde ar vecākiem vai pašvaldību.
Maksājumus veic saskaņā ar līgumu par izglītojamā aprūpi internātskolā (4. pielikums) (Līgums par
izglītojamā aprūpi internātskolā) (līdz 31.08.2016. šo jautājumu regulēja 31.08.2010. Ministru kabineta
noteikumi Nr. 825 “Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu
(grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība” .
[8.] Ministru kabineta noteikumos minēts, ka Maksājumus veic saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp
Izglītojamā vecākiem un Izglītības iestādi. Iepazīstoties ar Vaiņodes internātpamatskolas Izglītojamo
personas lietām, tiek konstatēts, ka [..] nav pievienots līgums par izglītojamā aprūpi internātskolā.
[9.] Vaiņodes novada pašvaldības arhīvā līgumi par izglītojamo aprūpi un ēdināšanu nav atrodami.
[9.] 05.04.2019. Vaiņodes novada dome lūdza Liepājas Zonālo valsts arhīvu izsniegt līguma kopijas par
izglītojamo aprūpi internātpamatskolā par laika posmu 2015.- 2018.,kas noslēgti starp Vaiņodes
internātpamatskolu un augstāk minēto izglītojamo vecākiem.
[9.]Latvijas Nacionālā Liepājas zonālais arhīvs 09.04.2019. izsniedza izziņu Nr. LZVA -6.2.2/5375,
kurā ir norādīts, ka Līgumi par izglītojamo aprūpi Vaiņodes internātpamatskolā Latvijas Nacionālā
arhīva Liepājas zonālajam valsts arhīvam nav nodoti. Vaiņodes internātpamatskolas direktora rīkojumos
par laika posmu no 2015.gada līdz 2018.gadam nav ziņu par bērnu [..] uzturēšanos minētajā skolā t.sk.
saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem. Bijušās Vaiņodes internātpamatskolas lietu nomenklatūrā
(2015.g.) minētie līgumi nav uzskaitīti.
[10.] Civillikuma 1511.pants nosaka, ka Līgums plašākā nozīmē ir ikkatra vairāku personu savstarpējas
vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Līgums šaurākā, šeit
pieņemtā nozīmē ir vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kuras mērķis
ir nodibināt saistību tiesību.
[11.] Ņemot vērā to, ka Pašvaldībai nav zināms izglītības iestādes un izglītojamo vecāku vienošanās par
pakalpojuma apmēru, samaksas veidu un samaksas apmēriem uzskatīt, ka parāds Vaiņodes novada
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domes pārvaldības budžetam 757.52 EUR apmērā [..] aprūpi internātpamatskolā t.sk. ēdināšanu ir
dzēšams.
[12.] [..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
27.punktu, kas nosaka, ka “Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.”, 13.02.2018.
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 87 “ Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs” 187.punktu,
kurā noteikts, ka “Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir neiespējama, jo parādnieks ir
likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums, kā arī citos tiesību aktos noteiktajos
gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos izdevumus”,
Atklāti balsojot:
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Kaspars
Kirpičenoks); PRET – 3 (Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); ATTURAS – 1 (Aiga
Jaunzeme),
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
28.1. Dzēst parādu par kopējo summu 757.52 EUR (septiņi simti piecdesmit septiņi euro un 52 centi)
apmērā ēdināšanas izdevumiem Vaiņodes internātpamatskolā sekojošiem izglītojamiem:
[..]
28.2. Lēmums izsūtāms: 1.eks. Pašvaldības grāmatvedībai; [..]
29.p.
Par īres un pamatpakalpojumu maksājumu parādu piedziņu no [..]
/ziņo: V.Rubeze/

[..]
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas
4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības
iesniegt prasības tiesā”,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
29.1. Noteikt, ka [..], līdz 2019.gada 31.augustam jāsamaksā parāds 154.13 EUR (viens simts
piecdesmit četri euro un 13 centi) apmērā.
29.2. Noteikt, ja līdz minētajam datumam parāds netiks nomaksāts, vērsties tiesā ar prasības pieteikumu
par īres, komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu pret parādnieku [..]prasības summa –
154.13 EUR ( viens simts piecdesmit četri euro un 13 centi).
29.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam.
29.4. Lēmums izsūtāms: [..] 1.eks. Komunālajai nodaļai; 1.eks. pašvaldības juristei V.Rubezei
30.p.
Par īres līguma laušanu
/ziņo: V.Jansons/

30.1. [..]iesniegums
Pamats: [..]
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Konstatēts: [..]
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.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
30.1.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu [..]
30.1.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.05.2019
30.1.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes
lietu speciālistam izpildei.

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

30.2.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar [..]
30.2.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.05.2019
30.2.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes
lietu speciālistam izpildei.
31.p.
Par Vaiņodes novada iepirkumu komisijas locekļa apstiprināšanu amatā
/ziņo: V.Jansons/

Saņemts Vaiņodes novada domes iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Oskara Zveja iesniegums ar
lūgumu apstiprināt ceturto komisijas locekli. Publisko iepirkumu likuma 24.pantā noteikts minimālais
iepirkumu komisijas locekļu skaits, t.i., 3 locekļu sastāvā. Pašlaik Vaiņodes novada iepirkumu komisija
ir 3 locekļu sastāvā, bet vienam komisijas loceklis saslimstot vai aizejot kārtējā atvaļinājumā pastāvīgā
komisija nav tiesīga pildīt savas funkcijas.
Priekšlikums, kā ceturto komisijas locekli apstiprināt Komunālās nodaļas vadītāja vietnieku Gati
Kauliņu.
Saņemts G.Kauliņa iesniegums ar lūgumu savienot amatus: 1) Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar
komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu un 2) Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Bātes-Vaiņodes
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ev.lut. draudzes priekšnieka amatu. Apsolos nepieļaut interešu konfliktu savā darbībā.
Iepirkuma komisijas locekļa amats ir uzskatāma par valsts amatpersonu likuma “Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 24.punkta izpratnē.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.nosaka, ka valsts amatpersonai
ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā
vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Saskaņā
ar likuma 1.panta pirmo punktu termins “amats” nozīmē darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros
publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī
komercsabiedrībā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta trešā daļa nosaka, valsts
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana
ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Iepirkuma komisijas locekļa amata savienošana ar Vaiņodes novada komunālās nodaļas vadītāja
vietnieka amatu un Bātes-Vaiņodes ev.lut. draudzes priekšnieka amata savienošana interešu konfliktu
nerada un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 4.panta 1.daļas 16.punktu, 8.1panta trešo un piekto
daļu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
31.1. Apstiprināt Gati Kauliņu par Vaiņodes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas locekli.
31.2. Atļaut savienot Gatim Kauliņam savienot sekojošus amatus:
31.2.1. Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar komunālās nodaļas vadītāja vietnieka amatu
31.2.2. Iepirkuma komisijas locekļa amatu ar Bātes-Vaiņodes ev.lut. draudzes priekšnieka
amatu.
31.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā
paziņošanas brīdi.
31.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.

32.p.
Par Sociālā dienesta vadītāja vietnieka apstiprināšanu amatā
/ziņo: V.Jansons/

Saņemts Vaiņodes novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītājas Evas Dolbinas iesniegums ar lūgumu
apstiprināt Aiju Pāvelsoni par sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatā
Saņemts A.Pāvelsones iesniegums ar lūgumu savienot sekojošus amatus:
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1)Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatu ar Vaiņodes novada sociālā dienesta sociālā
darbinieka amatu;
2) Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatu ar VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi”
sociālā aprūpētāja amatu.
Apsolos nepieļaut interešu konfliktu savā darbībā.
Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja vietnieka amats ir uzskatāma par valsts amatpersonu
likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkta
izpratnē.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.nosaka, ka valsts amatpersonai
ir atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā
vai citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Saskaņā
ar likuma 1.panta pirmo punktu termins “amats” nozīmē darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros
publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī
komercsabiedrībā.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta trešā daļa nosaka, valsts
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana
ir pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas
(uzņēmuma līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz
minētajai amatpersonai (institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu.
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu
amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.
Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja vietnieka amata savienošana ar Vaiņodes novada sociālā
dienesta sociālā darbinieka amatu un VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi” sociālā aprūpētāja amatu
savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma „Par interešu
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”, 4.panta 1.daļas 16.punktu, 8.1panta trešo un piekto
daļu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts),
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
32.1. Apstiprināt Aiju Pāvelsoni par Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāja vietnieka
amatā.
32.2. Atļaut savienot Aijai Pāvelsonei savienot sekojošus amatus:
32.2.1. Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatu ar Vaiņodes novada sociālā
dienesta sociālā darbinieka amatu
32.2.2. Vaiņodes novada sociālā dienesta vadītāja vietnieka amatu ar VSAC “Kurzeme” filiāle
“Aizvīķi” sociālā aprūpētāja amatu
32.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā
paziņošanas brīdi.
32.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas.
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33.p.
Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
/ziņo: V.Jansons/

Pamats: [..]
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2)
attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto
dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam.
(3) Kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu
citur, iestāde ziņas par šīs personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5)
No dienas, kad ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu
dzīvesvietu citur vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma
10.panta noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā
teritorijā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un
pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,
Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
33.1. Anulēt [..], deklarēto dzīvesvietu [..]
33.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
33.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
33.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei.
33.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā,
Lielā ielā 4, Liepājā.
Sēdi slēdz plkst. 1730

Sēdes vadītājs:

Sēdes protokolētājs:

/personīgais paraksts/

/personīgais paraksts/

Protokols parakstīts 2019.gada 09.maijā

V. Jansons

E.Vanaga

