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LATVIJAS  REPUBLIKA 

 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 
 

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

 

DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr. 8 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

2020. gada 28. aprīlī 

Sēde sasaukta plkst.1515 

Sēdi atklāj plkst.1515 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Vita Barakauska 

Piedalās deputāti – Kaspars Kirpičenoks, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Artūrs 

Blumbergs, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme. 

Nepiedalās: Valdis Līkosts – pamatdarbs. 

Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, Finanšu speciālists 
Ingus Silnieks, Galvenā grāmatvede Sandra Ikarte                                                                                                                             

 
Darba kārtībā: 

 
1. Par adreses piešķiršanu  
2. Par grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā Nr. V2017/16 
3. Par nekustamā īpašuma Dīķu iela 3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izsoles 

protokola apstiprināšanu 
4. Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izsoles 

protokola apstiprināšanu 
5. Par zemesgabala “Lauku ganības”, 9.67 ha, nomas tiesību izsoles protokola 

apstiprināšanu. 
6. Par zemesgabala “Lauku ganības”, 8.5 ha, nomas tiesību izsoles protokola 

apstiprināšanu. 
7. Par zemesgabala “Vārpiņas”, 1.3  ha, nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu. 
8. Par līguma izpildes apturēšanu  
9. Par atlaides piešķiršanu. 
10. Par konkursa “Darīsim paši 2020” pieteikumu izvērtēšanu. 
11. Par sociālā atbalsta centra “Vaiņode”uzturēšanās izmaksu apstiprināšanu. 
12. Par dzīvojamo telpu īres līguma laušanu ar /…/. 
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13. Par grozījumiem 2019. gada 25. jūnija Vaiņodes novada sociālā atbalsta centra 
“Vaiņode” nolikumā 

14. Par bāriņtiesu darbības un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu ārkārtējās 
situācijas laikā. 

15. Par Vaiņodes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību. 

2. Pievienot darba kārtībai papildus punktu: 

16. Par valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu. 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-
sezu-protokoli/ 

 

1.p. 
Par  adreses piešķiršanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

Pamats: Valsts zemes dienesta, reģ, Nr. 90000030432, 11. novembra krastmala 31, Rīga, 

LV1050, iesniegums saņemts 27.03.2020.,Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 

2.1.11/2020/353, ar lūgumu izvērtēt un ja nepieciešams, piešķirt adresi zemes vienībai ar kad. 

apz. 6492 007 0059 un dzīvojamai mājai ar kad. apz. 6492 007 0059 002, un palīgēkām ar kad. 

apz. 6492 007 0059 003(kūts), 6492 007 0059 004 (šķūnis) un 6492 007 0059 005 (saimniecības 

ēka), kuras atrodas uz iepriekš minētā zemes gabala. 

Konstatēts: Valsts zemes dienests veicot adrešu datu kvalitātes pārbaudi, lai nodrošinātu Valsts 

adrešu reģistra informācijas sistēmas un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas uzturētās informācijas aktualizēšanu un sakārtošanu, konstatēja, ka uz zems vienības 

ar kadastra apzīmējumu “Ceriņi”, kad. apz. 6492 007 0059, 1.28 ha platībā, ir  reģistrēta 

dzīvojamā māja, ar kad. apz. 6492 007 0059 002 un palīgēkas ar kad. apz. 6492 007 0059 

003(kūts), 6492 007 0059 004 (šķūnis) un 6492 007 0059 005 (saimniecības ēka), kurām nav 

piešķirta adrese. Uz šo brīdi kadastra informācijas sistēmā iepriekš minētās ēkas neparādās, bet 

realitātē dabā viņas atrodas, tāpēc izvērtējot no Valsts Zemes dienesta saņemto informāciju, 

priekšlikums ir piešķirt šīm ēkām adresi: “Ceriņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Zemesgabals 

nav ierakstīts zemesgrāmatā, ir piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, ir iznomāts Vilnim 

Stongrim, ar kuru 2019. gada 12. februārī noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. 

V2019/6A. 

Pamatojoties uz MK 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 698 “Adresācijas noteikumi” 

2.8.p.,”Adresācijas objekts ir dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzēta ēka.”, 9. p. “Pašvaldības domei vai pašvaldības kompetentai institūcijai bez 

personas piekrišanas, izvērtējot konkrēto situāciju, ir tiesības piešķirt adresi, ja adrese 

adresācijas objektam nav piešķirta, un mainīt, likvidēt vai precizēt adreses pieraksta formu, ja 

reģistrētā adrese neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām.” 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Zemesgabalam ar kad. apz. 6492 007 0059 un uz tā esošajām ēkām ar kad. apz. 6492 007 

0059 002, 6492 007 0059 003, 6492 007 0059 004, 6492 007 0059 005, piešķirt adresi: 

“Ceriņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435. 

1.2. Lēmumam pievienojams grafiskais pielikums. 

1.3.  Lēmums izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei, 

Valsts zemes dienestam. 

1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
 

2.p. 
Par  grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā Nr. V2017/16 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

/…/ iesniegums  

Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta: /…/, LV3414, iesniegums saņemts 06.04.2020., 

Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2020/408, ar lūgumu iznomāt visu 

zemesgabalu ar nosaukumu /…/, ar kad. apz. /…/, 0.3 ha platībā. 

Konstatēts: Ar /…/ 2017. gada 12. maijā ir noslēgts zemes nomas līgums Nr. V2017/16, par 

zemes gabalu ar nosaukumu /…/, kad. apz. /…/, 0.1 ha platībā, līguma termiņš ir līdz 

31.05.2022. Zemesgabala ar nosaukumu /…/, kad. apz. /…/, kopējā platība ir 0.3 ha. 

Zemesgabals sastāv no 0.3 ha zem ēkām un pagalmiem esošas zemes, ietilpst nekustamā 

īpašuma ar kad. Nr. /…/, sastāvā. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs 

Vaiņodes novada pašvaldībai. 0.1 ha ir jau iznomāts /…/, bet atlikušie 0.2 ha no zemes gabala, 

šobrīd nav iznomāti nevienam. Tā kā par daļu no zemes gabala jau ar iepriekšminēto personu 

ir noslēgts zemes nomas līgums, ierosinājums ir izdarīt grozījumus jau esošajā zemes nomas 

līgumā Nr. V2017/16, mainot platību no 0.1 ha uz 0.3 ha. 

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” 30.3. 

punktu. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Izdarīt grozījumus 2017.  gada 12. maija zemes nomas līgumā Nr. V2017/16, noslēgtā ar 

/…/, p.k. /…/, 1.1. punktā aizstājot skaitli un vārdus“ 0.1 ha platībā” ar skaitli un vārdiem “0.3 

ha platībā’. 

2.2. Pārējie līguma nosacījumi paliek nemainīgi.  

2.3. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 

2.4. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek 

parakstīts, tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 

2.5. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
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2.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
 

3.p. 
Par nekustamā īpašuma Dīķu iela 3,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 

atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

2020. gada 7. aprīlī, plkst. 1030  notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Dīķu iela 3”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas izsole.  
 
Izsoles objekts - nekustamais īpašums Dīķu iela 3, ar kadastra numuru 6492 006 0154, kas 

atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Īpašnieks – Vaiņodes novada pašvaldībai. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 1368,60 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit astoņi euro 60 centi)  

Izsoles solis EUR 13,00 (trīspadsmit euro 00 centi).  

Izsolei pieteicās viens dalībnieks: 

1. /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: /…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436, 

pieteikuma kopija pielikumā  

Izsolē piedalās viens dalībnieks: 

Dalībnieks: 

1. /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: /…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436, pieteikuma 

kopija pielikumā  

Izsolē tiek izdarīts 1 solis 

Ar domes priekšsēdētāja 06.04.2020. rīkojumu 2.1.4/2020/20 nozīmētā izsoles komisija 
nolemj: 
 

1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: /…/, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436, nekustamā īpašuma Dīķu iela 3, kadastra 

apzīmējums  6492 006 0154, par nosolīto cenu EUR 1381,60 (viens tūkstotis trīs simti 

astoņdesmit viens euro 60 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, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3.daļu 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dīķu iela 3, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 07.04.2020. atsavināšanas izsoles protokolu. 
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3.2. Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1,  /…/, p.k. 

/…/, deklarētā adrese: /…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436., par nekustamo īpašumu, 

Dīķu iela 3, kadastra apzīmējums  6454 006 0154, par nosolīto cenu EUR 1381,60 (viens 

tūkstotis trīs simti astoņdesmit viens euro 60 centi). 

3.3. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārskaitot naudu uz pašvaldības 

bankas kontu vai pašvaldības kasē ar norēķinu karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes 

pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 6% gadā no nenomaksātās summas. 

3.4. Uzdot  Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

3.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības 

juristam izpildei. 

3.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

4.p. 
Par nekustamā īpašuma Ķiršu iela 1,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  

atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 

2020. gada 7. aprīlī, plkst. 1000 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma Ķiršu iela 1 Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšnas izsole.  
 
Izsoles objekts - nekustamais īpašums Ķiršu iela 1, ar kadastra numuru 6492 006 0139, kas 

atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Īpašnieks – Vaiņodes novada pašvaldība. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 1174,60 (viens tūkstotis viens simts septiņdesmit četri euro 60 centi)  

Izsoles solis EUR 11,00 (vienpadsmit euro 00 centi).  

Izsolei pieteicās divi dalībnieki: 

1. /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

2. /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: /…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov..  

Izsolē piedalās divi dalībnieki: 

Dalībnieks: 

1. /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

2. /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: /…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov..  

Izsolē tiek izdarīti 5 soļi. 
 
Ar domes priekšsēdētāja 06.04.2020. rīkojumu 2.1.4/2020/21 nozīmētā izsoles komisija 
nolemj: 
 

1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņode, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ,LV3435,  par nekustamo īpašumu, Ķiršu iela 1, kadastra 

apzīmējums  6454 006 0139, par nosolīto cenu EUR 1229,60 (viens tūkstotis divi simti 

divdesmit deviņi euro 60 centi). 

2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai. 
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu, 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3.daļu 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Ķiršu iela 1, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 07.04.2020. atsavināšanas izsoles protokolu. 

4.2. Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, /…/, p.k. 

/…/, dzīvesvieta: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435,  par nekustamo 

īpašumu, Ķiršu iela 1, kadastra apzīmējums  6454 006 0139, par nosolīto cenu EUR 1229,60 

(viens tūkstotis divi simti divdesmit deviņi euro 60 centi). 

4.3. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārskaitot naudu uz pašvaldības 

bankas kontu vai pašvaldības kasē ar norēķinu karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes 

pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 6% gadā no nenomaksātās summas. 

4.4. Uzdot  Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

4.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības 

juristam izpildei. 

4.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
 

5.p. 
Par zemesgabala “Lauku ganības”, 9.67 ha , nomas tiesību  izsoles protokola 

apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
2020. gada 09. aprīlī plkst. 1020 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Lauku ganības”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 9.67 ha platībā, nomas tiesību izsole.  
 
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Lauku ganības”, 9.67 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 6454 004 0193, kas atrodas Embūtes  pag., Vaiņodes nov.  

Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 31.03.2025. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai. 

Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 8.88 (astoņi euro 08 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai 

pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).  

Izsolei pieteicās trīs dalībnieki: 

1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ. Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: Liepu iela 5, Vībiņi, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/. 

2. /…/, p.k. /…/, /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā. 

3. Z/S “Gruntiņi”, reģ. Nr. 42101004019, juridiskā adrese: Kalnu iela 1-16, Vībiņi, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/. 
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Izsolē piedalās trīs dalībnieki: 

Dalībnieks: 

1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ. Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: Liepu iela 5, Vībiņi, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k./…/. 

2. /…/, p.k. /…/, /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.. 

3. Z/S “Gruntiņi”, reģ. Nr. 42101004019, juridiskā adrese: Kalnu iela 1-16, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/ 
 

Izsolē tiek izdarīts 21 solis  
 
Ar domes priekšsēdētāja vietnieka  09.04.2020. rīkojumu 2.1.4/2020/22 nozīmētā izsoles 
komisija nolemj: 
 
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 2, /…/, p.k. /…/, dzīvesvieta: /…/, Vībiņi, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., par zemesgabala “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums  
6454 004 0193, 9.67 ha platībā, nomas tiesībaiu līdz 31.03.2025 par nosolīto cenu EUR 
218.88 (divi simti astoņpadsmit euro 88 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Lauku ganības”, 9.67 ha 

platībā, 09.04.2020. nomas tiesību izsoles protokolu  

5.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.2, /…/, p.k. 

/…/, dzīvesvieta: /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., par zemesgabala “Lauku ganības”, 

kadastra apzīmējums  6454 004 0193, 9.67 ha platībā, nomas tiesību līdz 31.03.2025. gadam 

par nosolīto cenu EUR 218.88 (divi simti astoņpadsmit euro 88 centi) par 1 ha gadā, summai 

pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

5.3. Uzdot  Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas līgumu. 

5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības 

zemes lietu speciālistam izpildei. 

5.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 

6.p. 
Par zemesgabala “Lauku ganības”, 8.5 ha , nomas tiesību  izsoles protokola 

apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 
2020. gada 09. aprīlī plkst. 1012 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Lauku ganības”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., nomas tiesību izsole.  
 
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Lauku ganības”, 8.5 ha platībā, ar kadastra 
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apzīmējumu 6454 004 0193, kas atrodas Embūtes  pag., Vaiņodes nov.  

Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 31.03.2025. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai. 

Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 8.88 (astoņi euro 08 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai 

pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).  

Izsolei pieteicās četri dalībnieki: 

1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ. Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: Liepu iela 5, Vībiņi, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/. 

2. /…/, p.k. /…/, /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.. 

3. /…/, p.k. /…/, /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.. 

4. Z/S “Gruntiņi”, reģ. Nr. 42101004019, juridiskā adrese: Kalnu iela 1-16, Vībiņi, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/. 

Izsolē piedalās četri dalībnieki: 

Dalībnieks: 

1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ. Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: Liepu iela 5, Vībiņi, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/. 

2. /…/, p.k. /…/, /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.. 

3. /…/, p.k. /…/, /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

4. Z/S “Gruntiņi”, reģ. Nr. 42101004019, juridiskā adrese: Kalnu iela 1-16, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/ 

 
Izsolē izdarīti 11 soļi 

 
Ar domes priekšsēdētāja vietnieka  09.04.2020. rīkojumu 2.1.4/2020/22 nozīmētā izsoles 
komisija nolemj: 
 

1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ. Nr. 
LV42101002906, juridiskā adrese: Liepu iela 5, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/, par zemesgabala “Lauku ganības”, daļu, kadastra 
apzīmējums  6454 004 0193, 8.5 ha platībā, nomas tiesībai līdz 31.03.2025 par nosolīto 
cenu EUR 118,88 (viens simts astoņpadsmit euro 88 centi) par 1 ha gadā, summai 
pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Lauku ganības”, 8.5 ha 

platībā, 09.04.2020. nomas tiesību izsoles protokolu. 
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6.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju Nr.1, Z/S “Kalna 

Kanaviņas”, reģ. Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: Liepu iela 5, Vībiņi, Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis /…/, p.k. /…/, par zemesgabala “Lauku ganības”, daļu, 

kadastra apzīmējums  6454 004 0193, 8.5 ha platībā, nomas tiesībai līdz 31.03.2025 par nosolīto 

cenu EUR 118,88 (viens simts astoņpadsmit euro 88 centi)  par 1 ha gadā, summai pievienojams 

pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

6.3. Uzdot  Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas līgumu. 

6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības 

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 zemesgabala “Vārpiņas”, 1.13 ha , nomas tiesību  izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 

2020. gada 09. aprīlī plkst. 1000 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma “Vārpiņas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., nomas tiesību izsole.  
 
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Vārpiņas”, 1.13 ha platībā, ar kadastra 

apzīmējumu 6492 005 0165, kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.  

Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 31.03.2025. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai. 

Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 7.50 (septiņi euro 50 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai 

pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).  

Izsolei pieteicās divi dalībnieki: 

1. /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese/…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. LV3435. 

2. /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Izsolē piedalās divi dalībnieki: 

Dalībnieks: 

1. /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. LV3435 

2. /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Izsolē izdarīti 19 soļi. 

Ar domes priekšsēdētāja vietnieka  09.04.2020. rīkojumu 2.1.4/2020/22 nozīmētā izsoles 
komisija nolemj: 

1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: 
/…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. LV3435., par zemesgabala “Vārpiņas”, kadastra 
apzīmējums  6492 005 0165, 1.13 ha platībā, nomas tiesībai līdz 31.03.2025 par 
nosolīto cenu 197,50 (viens simts devbiņdesmit septiņi euro 50 centi) par 1 ha gadā, 
summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
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2020. gada 20. aprīlī no izsoles uzvarētāja /…/, p.k. /…/,  saņemts iesniegums, kurš iereģistrēts 

Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2020/482, ar vēlmi atteikties no zemes nomas 

tiesībām par nosolīto zemes gabalu “Vārpiņas”, ar kad. apz. 6492 005 0165, 1.13 ha platībā.  

Saskaņā ar 24.03.2020. pašvaldībai  piederoša neapbūvēta zemes gabala „Vārpiņas”, 1.13 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 6492 005 0165,  nomas tiesību iegūšanai izsoles noteikumu 
34. punktu, ja nosolītājs atsakās no nosolītā objekta, tiesības slēgt zemes nomas līgumu piedāvā 

solītājam, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko nomas maksu. Piedāvājums tika izteikts otram 

izsoles dalībniekam, kas bija solījis augstāko nomas  maksu - /…/, p.k. /…/, no kura 2020. gada 

21. aprīlī tika saņemts rakstisks iesniegums, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 

2.1.12./2020/464, ar apstiprinājumu, ka viņš ir ar mieru nomāt zemesgabalu “Vārpiņas”, ar kad. 

apz. 6492 005 0165, 1.13 ha platībā, par pēdējo augstāko nosolīto soli  EUR 187.50 

Ar domes priekšsēdētāja vietnieka  09.04.2020. rīkojumu 2.1.4/2020/22 nozīmētā izsoles 
komisija nolemj: 
 

1.Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.2, /…/, p.k. /…/, deklarētā adrese: 
/…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. LV3435, par zemesgabala “Vārpiņas”, kadastra 
apzīmējums  6492 005 0165, 1.13 ha platībā, nomas tiesībai līdz 31.03.2025 par nosolīto 
cenu 187,50 (viens simts astoņdesmit septiņi euro 50 centi) par 1 ha gadā, summai 
pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

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 – 7 (Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds Mickus, Iveta 
Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Nepiedalās - Visvaldis Jansons. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

7.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Vārpiņas”, 1.13 ha 

platībā, 21.04.2020. nomas tiesību izsoles protokolu. 

7.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. Nr.2, /…/, 

p.k. /…/, deklarētā adrese: /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. LV3435, par zemesgabala 

“Vārpiņas”, kadastra apzīmējums  6492 005 0165, 1.13 ha platībā, nomas tiesībai līdz 

31.03.2025 par nosolīto cenu 187,50 (viens simts astoņdesmit septiņi euro 50 centi) par 1 ha 

gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

7.3. Uzdot  Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas līgumu. 

7.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības 

zemes lietu speciālistam izpildei. 

7.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
8.p. 

Par  līguma izpildes apturēšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

VAS “Latvijas Pasts” iesniegums 
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Pamats: Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, juridiskā adrese: 

Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1000, iesniegums saņemts 24.03.2020., 

Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2020/331, ar uz Ārkārtas perioda laiku 

no 2020. gada 18. marta līdz ārkārtas perioda beigām nepiemērot (apturēt) Līguma 

nosacījumus, kā arī par šo periodu neizrakstīt telpu lietošanas rēķinus, jo uz šo periodu ir 

pārtraukta pasta pakalpojumu sniegšana telpās, kas Līguma ietvaros tiek lietotas pasta 

pakalpojuma sniegšanai. 

Konstatēts: Ar VAS “Latvijas Pasts”, 2018. gada 06. martā ir noslēgts Telpu lietošanas līgums 

NR. 8-13.04/412/2018, par telpas daļu pasta un citu pakalpojumu sniegšanas un/vai pārdošanas 

vietas nodrošināšanai 7.4 m2 platībā ēkā ar adresi: Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV3436, kadastra apzīmējuma Nr. 6454 004 0149 001. Maksa  par telpas 

lietošanu ir EUR 2,07 mēnesī, kas ir EUR 0.28 par 1m2, kuram pieskaitāms PVN. Līguma 

darbības termiņš noteikts no 01.12.2017-30.11.2022, no plkst. 08:45-09:45 

Pamatojoties uz 2020.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.180 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību” 4.panta 

1.daļu  Iznomātājs piemēro: nomas maksas atbrīvojumu, ja komersants (nomnieks) noteiktajā 

periodā nekustamo īpašumu vai kustamo mantu vispār neizmanto saimnieciskās darbības 

veikšanai Ministru kabineta noteikto ierobežojumu dēļ ārkārtējās situācijas laikā; 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1. Pārtraukt, no 2020. gada 18. marta līdz izsludinātā ārkārtas stāvokļa saistībā ar COVID-19 

beigām, iekasēt telpu nomas maksu no VAS “Latvijas Pasts”, par telpu daļas nomu, 7.4 m2 

platībā adresē: “Uzvaras iela 6”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.. 

8.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei un VAS 

“Latvijas Pasts”. 

 
 

9.p. 
Par  atlaides piešķiršanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

VAS “Latvijas Pasts” iesniegums 

Pamats: Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts”, reģ. Nr. 40003052790, juridiskā adrese: 

Ziemeļu iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV1000, iesniegums saņemts 17.04.2020., 

Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2020/464, ar lūgumu uz Ārkārtas perioda 

laiku no 2020. gada 18. marta līdz ārkārtas perioda beigām izskatīt iespēju nepiemērot (apturēt) 

Līguma nosacījumus, kā arī par šo periodu neizrakstīt telpu lietošanas rēķinus par Vaiņodes 

pasta nodaļas esošajām telpām, jo uz šo periodu ir samazināts darba laiks un ierobežota klientu 

plūsma pakalpojumu sniegšana telpās, kas Līguma ietvaros tiek lietotas pasta pakalpojuma 

sniegšanai. 

Konstatēts: Ar VAS “Latvijas Pasts”, 2014. gada 21. martā ir noslēgts 2004. gada 10. marta, 

Pārjaunojuma Telpu lietošanas līgums NR. 09-9/155/68, par telpas daļu pasta un citu 

pakalpojumu sniegšanas un/vai pārdošanas vietas nodrošināšanai 108,5 m2 platībā ēkā ar adresi: 
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Brīvības iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, kadastra apzīmējuma Nr. 

6492 006 4256 001. Maksa  par telpas nomu par kopējo platību 83 m2 ir EUR 0.71 EUR par 1 

m2, par koplietošanas telpām 25.5 m2 ir EUR 0,36 par 1 m2, kas kopā mēnesī ir EUR 68,11 

mēnesī, kuram pieskaitāms PVN.  

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par Ārkārtējās 

situācijas izsludināšanu” un Pasta likuma 27. panta otrās daļas, kas nosaka ka universālo pasta 

pakalpojumu sniedz pastāvīgi un nepārtraukti, izņemot nepārvaramas varas vai ārkārtējas 

situācijas gadījumus. 

 Pamatojoties uz to, ka šajā situācijā VAS “Latvijas Pasta” darbība netiek pārtraukta, darbība 

notiek un neatbilst 2020.gada 2.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.180 “Noteikumi par 

publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas 

atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību”, noteiktajā 

kategorijā, kam nomas maksas atbalsts piešķirams. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

9.1. Atteikt VAS “Latvijas Pasts” telpu nomas maksas samazinājumu par adresi: Brīvības iela 

17, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 83 m2 platībā, kas iznomāts saskaņā ar 2004. gada 

10. marta, Pārjaunojuma Telpu lietošanas līgums NR. 09-9/155/68. 

9.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei un VAS 

“Latvijas Pasts”. 

9.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
10.p. 

Par konkursa “ Darīsim Paši 2020” pieteikumu izvērtēšanu 

/ziņo: I. Mame/ 

 
Konkursam iesniegti 4 pieteikumi. Deputāti izvērtē iesniegtos projektus pēc kritērijiem. 
 

Vērtēšanas tabula  “Darīsim paši 2020” 

Projekts / 

iesniedzējs 

Būtība  Prasītā 

summa 

Piešķirtā 

summa 

Senču piemiņai, 

mūsu garīgumam. 

/…/ 

 

Paredzēts veikt kosmētisko remontu Vaiņodes katoļu 

baznīcas ēkā. Tiek piesaistīts līdzfinansējums 

ziedojumu veidā 1700 EUR.  

700 700 

Žoga atjaunošana 

brīvības ielā  

/…/ 

 

Atjaunot žogu Brīvības ielā 11, Vaiņodē. Atjaunotais 

žogs vizuāli uzlabos Vaiņodes koptēlu, iebraucot 

centrā. 

700 350 
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Vecāku skola 

“Saknes un spārni” 

/…/ 

Nodarbības vecākiem. Vecāki mācīsies veidot ciešāku 

emocionālo saikni ar bērniem, regulēt bērna fizisko un 

emocionālo stāvokli, koriģēt nevēlamu uzvedību 

pozitīvā veidā. 

700 700 

Bērni – mūsu 

nākotne 

/…/ 

Atjaunot futbola laukumu pie mājas, atsvaidzināt 

rotaļu laukumu starp mājām. 

700 700 

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

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

nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 41. pantu, pašvaldības 

dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

10.1  Atbalstīt  sekojošus projektu pieteikumus: 

10.1.1. “Senču piemiņai, mūsu garīgumam”- EUR 700.00 

10.1.2. “ Žoga atjaunošana Brīvības ielā”- EUR 350.00 

10.1.3. “ Vecāku skola “Saknes un spārni”” – EUR 700.00 

10.1.4. “ Bērni – mūsu nākotne”- EUR 700.00 

10.2. Virzīt uz domes sēdi apstiprināšanai. 

 
11.p.  

Par  sociālā atbalsta centra “Vaiņode” uzturēšanās izmaksu apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Ir veikts sniegto pakalpojumu aprēķins  sociālajā atbalsta centrā „ Vaiņode“ . 

Vienas personas faktiskās uzturēšanas izmaksas aprēķinātas sociālajā atbalsta centrā „ 

Vaiņode“ 512.62 EUR, kas sastāv no trīs komponentēm: 

1) Ēdināšana – 133.20 EUR; 

2) Sociālā aprūpe – 232.37 EUR; 

3) Īre – 147.05 EUR 

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 un 21.panta pirmās daļas 14.punkta 

g) apakšpunktu. 

Sociālās aprūpes pakalpojums ir viens no pašvaldības funkcijām izrietošs pakalpojums. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds Mickus, Aiga 
Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – 1 ( Iveta Mame); ATTURAS – 1 ( Kaspars 
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Kirpičenoks). 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

11.1. Apstiprināt ar 01.05.2020 Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“  sociālās aprūpes 

pakalpojuma maksu mēnesī 512.62 EUR 

11.2. Apstiprināt sociālās atbalsta centra “Vaiņode” vienas porcijas pašizmaksu: 

11.2.1. Brokastis – 1.10 EUR 

11.2.2. Pusdienas – 1.61 EUR 

11.2.3. Launags – 0.68 EUR 

11.2.4. Vakariņas – 1.05 EUR 

11.3. Noteikt Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“   darbiniekiem vienas porcijas cenu pēc patērēto 

pārtikas produktu faktiskajām izmaksām attiecīgajā mēnesī pie kuras summas klāt ir 

pieskaitāms patstāvīgās izmaksas: 

11.3.1. Brokastis – 0.58 EUR par 1 (vienu) porciju; 

11.3.2. Pusdienas – 0.85 EUR par 1 (vienu) porciju; 

11.3.3. Launags – 0.36 EUR par 1 (vienu) porciju; 

11.3.4. Vakariņas – 0.56 EUR par 1 (vienu) porciju; 

11.4. Uzdot sociālā atbalsta centra” Vaiņode” vadītājam informēt klientus par izmaiņām un 

izdarīt grozījumus līgumos ar klientiem. 

 
12. p 

Par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu ar /…/ 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 
 

Pamats: /…/, p.k. /…./, dzīvesvietas adrese – /…/, Liepāja, LV- 3401, vienošanās parakstīta 

13.03.2020.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas birojā, iereģistrēta ar pielikums 

Nr.283-2017, Vienošanās par dzīvojamo telpu īres līguma izbeigšanu. 

Konstatēts: 14.04.2020. Vaiņodes novada pašvaldībā ir saņemts Vaiņodes novada komunālās 

nodaļas vadītāja Edgara Audera iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2020/451, par /…/ 

dzīvojamo telpu īres līguma laušanu.  

 2017.gada 29. decembrī starp Vaiņodes novada pašvaldību (turpmāk, Izīrētājs), un /…/ 

(turpmāk, Īrnieks) tika noslēgts Dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 283-2017  par adresi Brīvības 

iela 23-6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Mājsaimniecībā dzīvoja viens cilvēks, 

dzīvokļa platība sastāda 19.30 m 2.  Š.g. 13. martā /…/ parakstīja Vienošanos par dzīvojamo 

telpu īres līguma izbeigšanu, ar kopējo parāda summu, kura sastāda EUR 133,23 (viens simts 

trīsdesmit trīs euro un 23 centi), kas uz 13.03.2020., ir izveidojusies par dzīvojamo telpu Nr. 6, 

adresē: Brīvības iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., īri, pamatpakalpojumiem un 

apsaimniekošanas maksu. 

Dzīvoklis Brīvības ielā 23-6, kadastra Nr. 6492 006 4239 001 006, atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.  

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 

2.punktu ,  

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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12.1. Ar 2020.gada 30. aprīli izbeigt 2017.gada 29. decembrī noslēgto Dzīvojamo telpu īres 

līgumu Nr. 283-2017, kas noslēgts ar /…/, personas kods /…/, par dzīvokļa Brīvības ielā 

23-6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., īri.  

12.2. Uzdot /…./ līdz 2020.gada 30. aprīlim atbrīvot dzīvojamās telpas un nodot atslēgas 

komunālajai nodaļai, sastādot nodošanas –pieņemšanas aktu, kuru paraksta Izīrētājs un 

Īrnieks.    

12.3. Izīrētās telpas, palīgtelpas un labierīcības /…/  jānodod lietošanai derīgā stāvoklī. 

12.4. Uzdot /…/ atmaksāt parādu EUR 133.23 (viens simts trīsdesmit trīs euro un 23 centi), 

noslēdzot Vienošanos (atmaksas grafiku) par brīvprātīgu parādu atmaksu ar Vaiņodes 

novada Komunālo nodaļu. 

12.5. Lēmuma 1 eks.  iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  komunālajā nodaļā un 1 eks. 

/…/ izpildei.  

12.6. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. 

12.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā 

rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 

 

13.p. 
Par grozījumiem 2019. gada 25. jūnija Vaiņodes novada sociālā atbalsta centra 

“Vaiņode” NOLIKUMĀ  

/ ziņo I. Mame/ 
 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā atbalsta centra ‘Vaiņode” Nolikumā nepieciešams veikt 

izmaiņas, jo Vaiņodes novada sociālā atbalsta centrs  ‘Vaiņode” ir iestāde, kura sniedz ilgstošu 

sociālo aprūpi un sociālas  rehabilitācijas pakalpojumu, nevis īsteno sociālo pakalpojumu 

pasākumu kopumu. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta 1.daļas 2.punktu, 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

13.1. Izdarīt 2019.gada 25.jūnija Vaiņodes novada pašvaldības iestādes Vaiņodes sociālais 

atbalsta centrs ‘Vaiņode” nolikumā sekojošus grozījumus: 

13.1.1.  Nolikuma 1.1. punktā aizstāt vārdu salikumu “sociālo pakalpojumu pasākumu 

kopumu,” ar vārdu salikumu “ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju”.  

13.1.2.  Nolikuma 2.1. punktā aizstāt vārdu salikumu “sociālas aprūpes pakalpojumus” 

ar vārdu salikumu “ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju”.  

13.1.3. Nolikuma 2.2. aizstāt vārdu salikumu “sociālas aprūpes pakalpojumus” ,” ar 

vārdu salikumu “ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju”.  

13.1.4. Nolikuma 2.3.1. aizstāt vārdu salikumu “sociālo aprūpi” ,” ar vārdu salikumu 

“ilgstošo sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju”.  

    13.2. 2019.gada 25. jūnija Vaiņodes novada pašvaldības iestādes Vaiņodes sociālais atbalsta 

centrs ‘Vaiņode” nolikuma grozījumi stājas spēkā ar apstiprināšanu Vaiņodes novada domes 

sēdē. 

    13.3. Pārējie Nolikuma punkti nemainās. 

 
14.p. 
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Par bāriņtiesas darbības un bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu ārkārtējās 
situācijas laikā 

/ziņo: V. Jansons/ 

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija lūgusi izvērtēt bāriņtiesas locekļu iespējas 

veikt darba pienākumus ārkārtējās situācijas laikā. 

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 20.panta pirmajā daļā noteikts, ka iesniegumi un 

sūdzības, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, izskatāmas nekavējoties. Bāriņtiesu likuma 

4.panta otrā daļa paredz, ka bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas 

tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.  

Ārkārtējās situācijas laikā bāriņtiesu darbības nodrošināšana akcentējama kā īpaši 

svarīga un nozīmīga, līdz ar to pašvaldībām nepieciešams savlaicīgi izvērtēt iespējamos riskus 

un veikt darbības, lai nodrošinātu bāriņtiesas darbību. 

Ārkārtējā situācija valstī izsludināta saistībā ar risku personu veselībai, kas saistīti ar 

tiešu kontaktu ar personām, kuras ir saslimušas vai ir kontaktpersonas ar infekcijas Covid-19 

slimnieku. Līdz ar to ir izvērtējams, vai bāriņtiesas locekļi varētu veikt tiešās dzīves apstākļu 

pārbaudes un bāriņtiesas locekļa darbu, ja ir kontaktējušies ar riska grupā ietilpstošām 

personām.  

Ņemot vērā augsto risku un nepieciešamību veikt pašizolāciju arī bāriņtiesas 

darbiniekiem, gadījumā, ja tie nonāk saskarē ar infekciju Covid-19 saslimušu personu, 

nepieciešams lemt domes sēdē par sadarbības līgumu slēgšanu ar citu novadu pašvaldībām, par 

iespēju nepieciešamības gadījumā nodrošināt bāriņtiesas darbības nepārtrauktību, piesaistot 

citas pašvaldības bāriņtiesu. 

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 2.panta pirmo daļu, Bāriņtiesa ir novada vai republikas 

pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.  

Likuma Par pašvaldībām 5.panta otrajā daļā noteikts – pašvaldība atbild par tās 

izveidoto institūciju, t.sk., bāriņtiesas darbību.  

Ņemot vērā likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas 

pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību” un Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu 

Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.1. Noslēgt Sadarbības līgumu ar Durbes, Grobiņas un Priekules novada pašvaldībām par 

bāriņtiesas darba nepārtrauktības nodrošināšanu valstī noteiktā ārkārtas situācijas laikā. (līgums 

pielikumā) 

14.2. Deleģēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu parakstīt Sadarbības 

līgumu. 

14.3. Sadarbības līgums spēkā līdz  izsludinātā ārkārtas stāvokļa saistībā ar COVID-19 beigām. 

14.4. Iecelt Vaiņodes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāju Daigu Minku par kontaktpersonu un 

atbildīgo personu par līguma izpildi.  

 
15.p.  

Par Vaiņodes novada pašvaldības 2019. gada finanšu pārskata apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 



17 
 

Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības 2019.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.  

Likuma ,,Likums par budžetu un finanšu vadību’’ 4.pantu, kas nosaka, ka saimnieciskais gads 

sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī  

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

15.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības 2019.gada konsolidēto finanšu pārskatu.  

15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
16.p. 

Par  valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu 

/ziņo: Z. Mickus/  

2020. gada 28. aprīlī ir saņemts Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta vadītājas E. 

Dolbinas iesniegums, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2020/530, par to, 

ka ir precizēts Vaiņodes novada pašvaldības izglītojamo saraksts no daudzbērnu ģimenēm. 

Rezultātā brīvpusdienas pienākas vēl 5 izglītojamajiem. 

Ar 2020. gada 12. marta MK rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 

13.03.2020. nenotiek skolēnu mācības klātienē, tās tiek organizētas attālināti. Tas rada papildu 

slogu uz trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu budžetiem.   

31.03.2020. tika veikti Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 

"Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", kas noteica: 

 lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu: 

      1. pašvaldība aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. 

un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši 

pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 

1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai 

daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);  

     2. pašvaldība aprīlī, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts 

budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības 

administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klašu izglītojamo 

ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no 

minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);  

    3. pašvaldība ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas to publisko 

savā tīmekļvietnē;"; 

Pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem un vidusskolas 10.- 12. klašu izglītojamajiem 

brīvpusdienas tiks nodrošinātas no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta. 

Pamatojoties uz MK 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103, 4.3.3 punktu, pamatojoties uz 

likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 
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Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs,  Zigmunds 
Mickus, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

16.1.  Izlietot saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai Vaiņodes novada 

pašvaldības 1.- 9. klašu izglītojamo no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm 

ēdināšanai, kopā 4  izglītojamajiem. ( saraksts pielikumā). 

16.2. Nodrošināt Vaiņodes novada pašvaldības pirmsskolas un 10.- 12. klašu izglītojamo no 

trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm kopā 1izglītojamajiem. Brīvpusdienas no 

Vaiņodes novada pašvaldības budžeta, ( saraksts pielikumā). 

16.3.  Ēdināšanas nodrošināšanai komplektēt pārtikas pakas. Pakas vērtība 20.00 EUR 

( divdesmit euro un 00 centi ), ieskaitot PVN. (pakas ieteicamā komplektācija pielikumā). 

16.4.  Pakas komplektē atbilstoši specifikācijai un pēc saraksta izsniedz AS “LPB”veikalos 

“Top!” 

16.5.  Katram izglītojamajam pienākas 1 paka mēnesī līdz 2019./2020. mācību gada beigām 

16.6.  Par lēmuma izpildi atbildīgs Vaiņodes novada pašvaldības sociālais dienests. 

16.7.  Lēmums izsniedzams – 1 eks. Vaiņodes vidusskolai, 1 eks. Vaiņodes novada pašvaldības 

sociālajam dienestam, 1 eks – Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībai. 

16.8.  Lēmums trīs dienu laikā pēc pieņemšanas jāpublicē Vaiņodes novada pašvaldības 

mājaslapā www.vainode.lv 

 

Sēde beidzas plkst.1540 
 
 
Sēdes vadītājs:                                   ………………………..  Visvaldis Jansons 
 

 

Sēdes protokolētājs    …………………………. Vita Barakauska 

 
 
Protokols parakstīts 05.05.2020. 

 


