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DOMES  ĀRKĀRTAS  SĒDE  
 

 Nr.7  
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2017.gada  27. aprīlī 

Sēde sasaukta: plkst. 1600 

Sēdi atklāj: plkst. 1600 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Jurjevs 

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Zigmunds Mickus   

Nepiedalās: Sandra Grosberga (pamatdarba  dēļ),  Visvaldis Jansons,  Aiga Jaunzeme 

Uzaicināti piedalīties un piedalās: izpilddirektora vietniece, juriste Evita Vanaga,  projektu vadītājs 
Oskars Zvejs 

Darba kārtībā: 
 

1. Par precizējumu LAD LEADER projektu finansēšanā 
1.1. “Tūrisma norādes zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana Vaiņodes 

novadā” 
1.2. “Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē ” 

2. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5 dzīvoklis 2” 
atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu 

3.  Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
“Sanatorija” Vaiņode”8” - 8” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu 

      4. Par  pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu un darba algu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Aigars 

Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 



2 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.  
 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts 

 

 

1.p. 
Par precizējumu LAD LEADER projektu finansēšanā 

/ziņo: O. Zvejs / 

 
1.1. “Tūrisma norādes zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un uzstādīšana Vaiņodes novadā” 
Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. 
kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā 
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ievaros, apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2. aktivitātē 
“Vietējās teritorijas un kultūras objektu, sakārtošana pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai.” 
 
Rīcība: M2/R1 Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām 
Mērķis: Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību 
 
Kopējais finansējums īstenojot projektu: EUR 5843.54 (pieci tūkstoši astoņi simti četrdesmit trīs eiro, 
trīsdesmit 54 budžeta līdzekļi īstenojot projektu: EUR 1227.13 ( viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi 
eiro, 13 centi) 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% 
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 100.00 gadā. 
 
Likuma Par pašvaldībām 12. pants: Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 
likumu. 

Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Aigars 

Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

      1.1.1. Izteikt  Vaiņodes novada domes 20.04.2017. sēdes lēmumu ( protokols Nr. 6., 26.1.p) šādā 

redakcijā:                                                                                                                                                                                                                                                                     

“26.1.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Tūrisma norādes zīmju un informatīvo stendu izgatavošana un 
uzstādīšana Vaiņodes novadā” un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi EUR 5843,54 (pieci tūkstoši 
astoņi simti četrdesmit trīs eiro, piecdesmit četri centi tai skaitā PVN) projekta īstenošanai. Paredzot 
pašvaldības līdzfinansējumu 21%. t.i. EUR 1227.13( viens tūkstotis divi simti divdesmit septiņi eiro, 
trīspadsmit centi) 
26.2. Pilnvarot  projektu vadītāju Oskaru Zveju  iesniegt projekta pieteikumu. 
26.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā.” 
 
 
1.2.  “Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē ” 
 
Pamats: Liepājas rajona partnerības izsludinātais atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3. 
kārta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā 
“Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ievaros, apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
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virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2. aktivitātē 
Sabiedrisko aktivitāšu (tostarp apmācību un interešu klubu, sociālās aprūpes vietu, kultūras, vides 
aizsardzības, sporta un citu brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošana. 
 
Rīcība: M2/R1 Atbalsts sabiedriskā labuma iniciatīvām 
Mērķis: Veicināt kvalitatīvas, pievilcīgas dzīves un darba vides attīstību 
 
Kopējais finansējums īstenojot projektu: EUR 23 602.04 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti divi eiro, 04 
centi) tai skaitā PVN. 
 
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu: EUR 4956.43  (četri tūkstoši deviņi  simti piecdesmit seši 
euro, 43 centi) 
Maksimālā atbalsta intensitāte: 90% 
Projekta rezultāta uzturēšanai no budžeta nepieciešami EUR 600.00 gadā. 
 
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- 6 (Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Aigars Dīks) 
PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
     1. 2.1. Izteikt  Vaiņodes novada domes 20.04.2017. sēdes lēmumu ( protokols Nr. 6., 26.2.p.) šādā 
redakcijā:                                                                                                          
“26.2.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu “Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē” un apliecina, ka pašvaldības 
budžetā ir līdzekļi EUR 23 602.04 (divdesmit trīs tūkstoši seši simti divi eiro, četri centi tai skaitā PVN) 
projekta īstenošanai. Paredzot pašvaldības līdzfinansējumu 21%. t.i. EUR 4956.43(četri tūkstoši deviņi  
simti piecdesmit seši euro, 43 centi) 
26.2.2. Pilnvarot  projektu vadītāju Oskaru Zveju  iesniegt projekta pieteikumu. 
26.2.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Liepājas rajona partnerībā un Lauku atbalsta dienestā.” 

 
2.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 
Tirgoņu iela 5 dzīvoklis 2” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo: E. Vanaga/ 
 

2017.gada 27.aprīlī notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Tirgoņu iela 5 
dzīvoklis 2” atsavināšanas izsole. 

Izsoles objekts – nekustamais īpašums Tirgoņu iela 5 dzīvoklis 2, kad. Nr. 6492 900 0197, kas atrodas 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kas sastāv no divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46.8 kvm, un 
pie dzīvokļa īpašuma piederošām 129/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 
apzīmējumu 64920060584001, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224002, no būves ar kadastra 
apzīmējumu 64920064224003, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224004, no būves ar kadastra 
apzīmējumu 64920064224005, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224006 un no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 64920060584. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 1287.88 (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro 88 centi)  
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Izsoles solis EUR 13.00 (trīspadsmit euro 00 centi)  

Izsolei pieteicies un izsolē piedalās viens dalībnieks …. 

Saskaņā ar 23.03.2017. ar Vaiņodes novada domes lēmumu apstiprinātiem izsoles noteikumu 4.4. punktu 
izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un piedalās viens dalībnieks. Atsavināšanas tiesības iegūst vienīgais 
dalībnieks, ja dalībnieks nosolījis vismaz vienu soli. 

Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj: 

1. Apstiprināt par nekustamā īpašuma “Tirgoņu iela 5 dzīvoklis 2” ar kadastra numuru 6492 900 0197, 
atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 …. dzīvojošu …. Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., un nosolīto summu EUR 1300.88 (viens tūkstotis trīs simti euro 88 centi). 

2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 

Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Aigars 

Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1.  Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Tirgoņu iela 5 dzīvoklis 2” 
atsavināšanas izsoles protokolu. 
2.2. Slēgt atsavināšanas līgumu ar izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 …. par nekustamā “Tirgoņu iela 5 
dzīvoklis 2”, ar kadastra numuru 6492 900 0197 atsavināšanu, par nosolīto summu EUR 1300.88 (viens 
tūkstotis trīs simti euro 88 centi). 
2.3. Maksājumu veikt divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā  un pašvaldības juristam 

izpildei. 
3.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma 

“Sanatorija” Vaiņode”8” - 8” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo: E. Vanaga/ 

 

2017.gada 27.aprīlī notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Sanatorija” 
Vaiņode”8” - 8” atsavināšanas izsole. 

Izsoles objekts – nekustamais īpašums “ Sanatorija” Vaiņode”8” - 8, kad. Nr. 6492 900 0196, kas atrodas 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kas sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38.5 kvm, un 
pie dzīvokļa īpašuma piederošām 56/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 
apzīmējumu 64920060594001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920060594. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 1059.88 (viens tūkstotis piecdesmit deviņi euro 88 centi)  

Izsoles solis EUR 11.00 (vienpadsmit euro 00 centi)  

Izsolei pieteicies un izsolē piedalās viens dalībnieks …. 

Saskaņā ar 23.03.2017. ar Vaiņodes novada domes lēmumu apstiprinātiem izsoles noteikumu 4.4. punktu 
izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un piedalās viens dalībnieks. Atsavināšanas tiesības iegūst vienīgais 
dalībnieks, ja dalībnieks nosolījis vismaz vienu soli. 

Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj: 
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1. Apstiprināt par nekustamā īpašuma “Sanatorija “Vaiņode” 8” dzīvoklis 8” ar kadastra numuru 6492 
900 0196, atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 …. dzīvojošu ….., Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., un nosolīto summu EUR 1070.88 (viens tūkstotis septiņdesmit euro 88 centi). 

2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 

Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Aigars 

Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma  “Sanatorija “Vaiņode” 8” 
dzīvoklis 8” atsavināšanas izsoles protokolu. 

3.2. Slēgt atsavināšanas līgumu ar izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 ….. par nekustamā “Sanatorija 
“Vaiņode” 8” dzīvoklis 8” ar kadastra numuru 6492 900 0196 atsavināšanu, par nosolīto summu 
EUR 1070.88 (viens tūkstotis septiņdesmit euro 88 centi). 

3.3.  Maksājumu veikt divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā  un pašvaldības juristam 

izpildei. 
 

4 p. 
Par pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvu un darba algu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: Vaiņodes novada pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājas Jolantas Kauliņas 12.04.2017.  
iesniegums, iereģistrēts ar Nr.2.1.11/340, ar lūgumu pārskatīt Vaiņodes novada pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sastāvu, papildinot to ar ģimenes ārstu un pārskatīt pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļu 
atalgojumu. 

Vaiņodes novada pedagoģiski medicīniskā komisija izveidota un apstiprināta ar 2010.gada 30.septembra 
Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.16, 11.p. “Par Vaiņodes novada domes pedagoģiski 
medicīniskās komisijas sēdes norises kārtības projektu”. Sēdē tika apstiprināti arī noteikumi par komisijas 
sēdes norises kārtību.  

Ar 2010.gada 25.novembra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.20, 10.p. “ Par Vaiņodes 
novada pedagoģiski medicīniskās komisijas atalgojumu”, tika apstiprināts pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sastāva atalgojums par vienu bērnu - vadītājai Ls 10.00, psihologam Ls 10.00, logopēdam Ls 
7.00, speciālam pedagogam Ls 10.00. Summas norādītas pēc nodokļu nomaksas.  

Ar 2014.gada 24.jūlija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.13, 13.p. “Par Jolantas 
Kauliņas iesnieguma izskatīšanu”, kurā nolēma noteikt logopēda atalgojumu EUR 14.23 pēc nodokļu 
(nomaksas). 

Uz doto brīdi komisijas atalgojums:  

komisijas vadītājai EUR 21.77, pirms nodokļu nomaksas par vienu bērnu; 

logopēdam EUR 20.64, pirms nodokļu nomaksas par vienu bērnu; 

psihologam EUR 14.23, pašnodarbinātā statusā, par vienu bērnu; 

speciālam pedagogam  EUR 21.77, pirms nodokļu nomaksas par vienu bērnu. 
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Saskaņā ar 16.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr.709 “Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām 
komisijām” 9.5.punktu, vismaz vienam komisijas loceklim ir jābūt sertificēta ārsta personai. Priekšlikums 
papildināt pedagoģiski medicīnisko komisiju ar ģimenes ārsti Ilonu Blumbergu. 

Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Aigars 

Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.Apstiprināt par pedagoģiski medicīniskās komisijas locekli ģimenes ārsti Ilonu Blumbergu. 

4.2. Apstiprināt pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļu atalgojumu par vienu bērnu pēc nodokļu 
nomaksas: 
 

4.2.1. Komisijas vadītājai –  EUR  15.00 
4.2.2. Logopēdam – EUR  15.00 
4.2.3. Speciālam pedagogam – EUR  15.00  un EUR 10.00 ceļa izdevumiem 
4.2.4. Ārstam – EUR  15.00 
 
4.3. Apstiprināt maksu par pakalpojumu pedagoģiski medicīniskās komisijas psihologam (pašnodarbināta 

persona) par vienu bērnu EUR 20.00 un EUR 10.00 ceļa izdevumiem. 
4.4.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pedagoģiski 

medicīniskās komisijas vadītājam . 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 1620 

 

Sēdes vadītājs:                                  /personīgais paraksts/                                O. Jurjevs 

 

Sēdes protokolētājs:                          /personīgais paraksts/                                                I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada 28. aprīlī 

 
 


