
 
 

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 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 9 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2014.gada 2.aprīlī 
 

Sēde sasaukta: plkst.800 

 

Sēdi atklāj: plkst.800 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti: Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, Zigmunds 
Mickus, Sandra Grosberga 

 

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Aigars Dīks  

 
Uzaicināts piedalīties – galvenā grāmatvede Sandra Ikarte 

Darba kārtībā: 

1. Par Vaiņodes novada domes aizņēmumu Valsts kasē projekta " Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē" īstenošanai 

2. Par Vaiņodes novada domes aizņēmumu Valsts kasē projekta " Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā" īstenošanai 

Atklāti balsojot:  

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 
Teodors Roze, Sandra Grosberga); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības un papildināt domes ārkārtas sēdi ar papildjautājumiem: 

3. punktu „ Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā NĪ „Raiņa iela 51” atkārtotu pārdošanu izsolē” 

4. punktu “ Par izmaiņām pašvaldībai piederošo transporta līdzekļu  uzskaitē “ 

 

mailto:dome@vainode.lv


1.p.  

Par Vaiņodes novada domes aizņēmumu Valsts kasē projekta " Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē" īstenošanai 

/V. Jansons/ 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 15. punktu Pašvaldības iesniegumu aizņēmuma saņemšanai izskata 

padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti:  

15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts aizņēmuma mērķis un tā apmērs, 

kā arī aizdevējs - Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, nepārsniedzot triju gadu 

termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais pamatsummas maksājums un aizņēmuma 

atmaksāšanas garantijas. 

Atklāti balsojot:  

PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 
Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – 1 ( Sandra Grosberga) 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Ņemt aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē” īstenošanai. 

1.2. Aizņēmuma summa EUR 89958.00 (astoņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi 

euro,00 centi ) un procentu maksājumi atbilstoši Valsts Kases noteiktajai procentu likmei 

1.3. Aizņēmuma izņemšanas datums sākot ar  2014.gada maiju. 

1.4. Aizņēmuma atmaksas termiņš 10 (desmit) gadi. 

1.5. Aizņēmuma pamatsummas plānotais atmaksas sākuma termiņš 2016.gada jūnijs 

1.6. Apmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta. 

1.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei. 

 

2.p.  

Par Vaiņodes novada domes aizņēmumu Valsts kasē projekta " Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā" 

īstenošanai 

/V. Jansons/ 

 

Pamatojoties uz 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 15. punktu Pašvaldības iesniegumu aizņēmuma saņemšanai izskata 

padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti:  

15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts aizņēmuma mērķis un tā apmērs, 

kā arī aizdevējs - Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, nepārsniedzot triju gadu 

termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais pamatsummas maksājums un aizņēmuma 

atmaksāšanas garantijas. 

Atklāti balsojot:  

PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – 1 ( Sandra Grosberga) 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Ņemt aizņēmumu no Valsts Kases projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā” īstenošanai. 



2.2. Aizņēmuma summa EUR 129209.00 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņi euro,00 

centi ) un procentu maksājumi atbilstoši Valsts Kases noteiktajai procentu likmei 

2.3. Aizņēmuma izņemšanas datums sākot ar  2014.gada maiju. 

2.4. Aizņēmuma atmaksas termiņš 10 (desmit) gadi. 

2.5. Aizņēmuma pamatsummas plānotais atmaksas sākuma termiņš 2016.gada jūnijs 

2.6. Apmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta. 

2.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei. 

 

3.p.  

 Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā NĪ Raiņa iela 51 atkārtotu pārdošanu izsolē  

/ziņo: V. Jansons/ 

 

2013. gada 4. jūlijā rīkotajā izsolē uz Vaiņodes pašvaldības nekustamo īpašumu „ Raiņa iela 51”  nebija 

pieteicies un reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. Otrajā izsolē, kas notika 2013. gada 19. septembrī 

arī nebija pieteicies un reģistrējies neviens izsoles dalībnieks. 

Izsoles komisija nolēma rīkot atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot objekta sākumcenu 
likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Pirmās izsoles sākumcena bija 2200,-Ls (LATIO vērtējums) EUR 3130.32 

Izsoles objekta cenu samazināt var samazināt par  5%-2090,-Ls, 10% -1980,-Ls, 15%-1870,-Ls, 20% - 
1760,-Ls 

Otrajā izsolē – izsoles sākumcena tika samazināta par 20%, tātad Ls 1760.00 (EUR 2504.25) 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 32.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē 
neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu 

(9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 
2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 

Izsoles datumu noteikt 2014. gada 26. maijā plkst.1100 

 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”13.pants. Izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par 
četrām nedēļām.) 

 

Ievietot sludinājumus laikrakstos - apmēram 1 nedēļa, 
 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 11.pants. (1) Sludinājumi par publiskas personas 

nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā 
izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā 

adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma. 

 

Objekta raksturojums 
Ēka uzbūvēta 1900. gadā. Kopējā platība 254,9 m² , seši dzīvokļi-četri vienistabas, divi-divistabu, kas 

izvietoti 1. stāvā un jumta stāvā. Ēkas konstrukcijas kopumā un iekštelpu tehniskais stāvoklis ir slikts, 

jo ēka bojāta ugunsgrēka ietekmē. Zemes gabala teritorija bez labiekārtojuma 

Atklāti balsojot:  

 

PAR –7(Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 
Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav 

 

3.1. Rīkot atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam Raiņa iela 51, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. 



3.2. Izsoles sākumcenu samazināt par 20%, t.i. izsoles sākumcenu noteikt EUR 2003.04 (divi tūkstoši 

trīs euro,04 centi) 

3.3. Noteikt izsoles datumu 2014. gada 26. maijā plkst.1100 

3.4. Izsoli sagatavot, izsludināt pašvaldības juristei Sarmītei Volkovai. 

4.p.  

Par izmaiņām pašvaldībai piederošo transporta līdzekļu uzskaitē 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Sakarā ar VW GOLF Reģ. Nr. DN 4024. ,1989 g. Transportlīdzekļa apliecības Nr. AE0654883 

piederošu Vaiņodes novada pašvaldībai, neizmantošanu neatbilstošā tehniskā stāvokļa dēļ to 

nepieciešams norakstīt no uzskaites CSDD un transportlīdzekļu uzskaites Vaiņodes novada pašvaldības 

grāmatvedībā. 

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. 

Atklāti balsojot:  
PAR –7(Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1 Vieglās automašīnas VW GOLF ar reģistrācijas Nr. DN4024 

4.1.1. norakstīt no  CSDD uzskaites  

4.1.2. norakstīt no transportlīdzekļu uzskaites domes grāmatvedībā 

4.1.3. ņemt krājumu uzskaitē lietošanai derīgās rezerves daļas 

4.1.4. ņemt uzskaitē metāllūžņus no nederīgās automašīnas daļas. 

4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 830 

 

 
Sēdes vadītājs:    /paraksts/    V. Jansons 

 

 

Sēdes protokolētājs:    /paraksts/               I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 8. aprīlī 

 

 


