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LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 
 

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

 

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr. 7 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2015.gada 10. aprīlī 
 
Sēde sasaukta: plkst. 800 

 
Sēdi atklāj: plkst. 800 

 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  
 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 
 
Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis, Zigmunds Mickus, 
Teodors Roze 
 
Nepiedalās: Sandra Grosberga ( pamatdarba dēļ ), Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ). 
 
Darba kārtībā: 

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar " Mednieku sporta klubu Vaiņode". 
2. Par vienreizēju sociālo pabalstu 

2.1. ….. iesniegums 
2.2. …… iesniegums 
 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 
Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot papildpunktu 

3. Par dzīvokļa piešķiršanu 
4. Par līdzfinansējumu  bērnu drošības projektam “ Lai dzīvo bērni” 
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1.p. 
Par  zemes nomas līguma slēgšanu ar “ Mednieku sporta klubu Vaiņode” 

/ziņo :O. Jurjevs/ 
 

Pamats: Mednieku sporta kluba “Vaiņode, reģ. Nr.40008018443, juridiskā adrese: Raiņa iela 18A-9, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 17.03.2015. Vaiņodes novada pašvaldībā , 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/242, ar lūgumu iznomāt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošos zemesgabalus: 
“Krūklīši”,ar kad. apz. 6492 002 0064, 129.08 ha platībā, “Krauklīši”, ar kad. apz. 6492 002 0015, 52.20 
ha, “Balki”, ar kad. apz. 6492 006 0093, 15.46 ha, “Volzbahs”, ar kad. apz. 6492 003 0668, 2.07 ha, 
“Muskatdīķis”,ar kad. apz. 6492 004 0138, 20.97 ha, “Starpgabals”, kad. apz. 6492 004 0138, 8.7 ha, 
“Laņķenes dīķis”, ar kad. apz. 6492 008 0090, 8.65 ha platībā, “Elkuzemes dzirnavu dīķis”, ar kad. apz. 
6492 001 0047, 6.11 ha, medības vajadzībām uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: 2010. gadā ar Mednieku sporta klubu “Vaiņode” bija noslēgts zemes nomas līgums par 
iepriekš minētajām platībām uz pieciem gadiem. Kopējā zemes nomas platība  medību vajadzībām ir 243,24 
ha. Nomas maksa EUR 0.41 + PVN Kopējā nomas maksas summa ar PVN ir 121,62 Euro. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) 
; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis  - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Slēgt  medības tiesību zemes nomas līgumu ar “Mednieku sporta klubu Vaiņode”, par zemesgabaliem 

“Krūklīši”, kad. apz. 6492 002 0064, 129.08 ha platībā, “Krauklīši”, kad. apz. 6492 002 0015, 52.20 
ha, “Balki”, kad. apz. 6492 006 0093, 15.46 ha, “Volzbahs”, kad. apz. 6492 003 0668, 2.07 ha, 
“Muskatdīķis”, kad. apz. 6492 004 0138, 20.97 ha, “Starpgabals”, kad. apz. 6492 004 0138, 8.7 ha, 
“Laņķenes dīķis”, kad. apz. 6492 008 0090, 8.65 ha platībā, “Elkuzemes dzirnavu dīķis”, kad. apz. 
6492 001 0047, 6.11 ha. 
 

1.2. Noteikt zemes nomas maksu  EUR 0,41 + PVN par katru nomāto ha. 
 

1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams “Mednieku sporta klubā Vaiņode” un  zemes lietu speciālistam 
izpildei. 

2.p. 
Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo : V. Jansons/ 

……. 
 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
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neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 
Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1.1. ….  p.k. ….  vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operācijas un  ārstēšanās izmaksām EUR 
80.05( astoņdesmit euro 5 centi ) apmērā no sociālā budžeta. 
2.1.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 

2.2. ….. iesniegums 
……. 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 
Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.2.1. Piešķirt …..  p.k. ……,  vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no medikamentu un  ārstēšanās 
izmaksām EUR 59.00( piecdesmit deviņi euro 00 centi ) apmērā no sociālā budžeta. 
2.2.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
 

 
3.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 
/ziņo V. Jansons/ 

 

Pamats: …. p.k. …., dzīvojoša ….. Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 09.04.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/306, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli “Sanatorija Vaiņode 
8” dzīv. …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies divas personas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 

 
Atklāti balsojot:   



4 
 

 
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 
Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Balsojumā nepiedalās deputāts Aigars Dīks  - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 
11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3. 1. Piešķirt …., dzīvokli “Sanatorija Vaiņode 8” dzīv…., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies divas 
personas. 
3.2. ….. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  

3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
 

4.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. 2015. gada drošības filmu iecerēts veltīt 
vidējo klašu skolēniem.     
                                                                            
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. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 
Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Piešķirt līdzfinansējumu bērnu drošības projektam” Lai dzīvo bērni ! ”  EUR 50.00 ( piecdesmit euro, 
00 centi)  plus PVN, apmērā apmaksu veicot  pēc SIA “ Ziņas TV” piestādītā rēķina. 
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 835 

Sēdes vadītājs:    /personīgas paraksts/                         V. Jansons 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                  I. Pūlīte 
 
Protokols parakstīts 2015.gada 16. aprīlī. 
 
 


