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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. 9 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2017. gada 19.decembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1500 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

 
Piedalās –Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame   

Nepiedalās: Sandra Grosberga ( slimības dēļ) 

Uzaicināti piedalīties un piedalās:  izpilddirektora vietniece, jurists Evita Vanaga, izpilddirektors Normunds 
Pāvils,  jurists Ināra Avotiņa 

Darba kārtībā: 

 
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ….. iesniegums 
2. Par zemes nomas līguma laušanu …… iesniegums 
3.  Par nekustamo īpašumu Ceriņu iela 15, Ceriņu iela 17, Dīķu iela 13, Dīķu iela 15 robežu pārkārtošanu 
4. Par īres līguma laušanu 
    4.1. ….. īres līguma laušanu 
    4.2. ….iesniegums 
5. Par īres līguma slēgšanu 
     5.1. ….. iesniegums 
     5.2. ….. iesniegums 
     5.3. ….. iesniegums 
     5.4.  ….. iesniegums  
6. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
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7. Par Vaiņodes novada  pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Priekules novada pašvaldības 
būvvaldei 
8. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu 

8.1. NĪ ….Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
       8.2.  ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
       8.3. ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
       8.4. …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

    9. Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018. gadā 

10. Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem 
11. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 
12. Par malkas pieņemšanas pārtraukšanu norēķinoties  par nekustamā īpašuma nodokli. 
13. Par Vaiņodes novada  pašvaldībai piederošās kustamās mantas  pārdošanu izsolē 
14. Par Vaiņodes novada pašvaldības Ētikas kodeksa projektu 
15. Par finansējumu Vaiņodes internātpamatskolai 2018.gada 
16. Par finansiālo atbalstu fondam „Sibīrijas bērni ” 
17. Par līgumu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju” 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību un  pievienot sēdes darba kārtībai papildjautājumus : 
 
18. “Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Jaunērgļi ” nomas tiesību izsoles 
protokola apstiprināšana” 
19. “Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju” 
20. “Par pašvaldības līdzfinansējumu internātpamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem” 
21. “Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu” 
 
 
Apstiprināt izsludināto sēdes  darba kārtību. 
 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams www.vainode.lv 
 

1.p. 
Par  zemes nomas līguma pagarināšanu … iesniegums  

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: …., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta:  ….., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
09.11.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2017/1248, ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līgumu Nr. 129 par daļu no zemesgabala „Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”,  kadastra 
apzīmējumu 6492 005 1120, 0.09 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 129 ar ….. noslēgts 2010. gada 16. jūlijā, par daļu no zemes gabala 
ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 005 1120, 0.09 ha 
platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Nekustamais īpašums “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kadastra Nr. 6492 001 0126, kurš sastāv 
no zemesgabala  ar kad. apzīmējumu 6492 005 1120, kopējā platībā 1,3 ha, iznomāts vairākām personām, 
mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 1,3 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais 
īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: 
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.  
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās  daļas 2. punktu un otrās daļas 3.punktu , 15. 
panta pirmās daļas 10. punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu, 2013. gada 19. decembra 
Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr.17 ”Par zemes gabalu nomas maksas apmēru noteikšanu 
Vaiņodes novadā ” un 12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Pagarināt 2010. gada 16. jūlija zemes nomas līgumu Nr. 129, noslēgtu ar ….., p.k. ….. par daļu no 
zemesgabala „Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas ” , kadastra apzīmējumu 6492 005 1120, kas atrodas 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.09 ha platībā, līdz 30.11.2022., mazdārziņa uzturēšanai. 
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
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. 
1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
1.5. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma grozījumi 
netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 

2.p. 
Par  zemes nomas līguma laušanu …… iesniegums  

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: ….., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta:  … pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 16.11.2017., 
Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2017/1261, ar lūgumu izbeigt nomas tiesības par daļu 
no zemesgabala „Vībiņu ganības”,  kadastra apzīmējumu 6454 004 0096, 0.5 ha platībā. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 69 ar …. noslēgts 2010. gada 12. maijā, par daļu no zemes gabala ar 
nosaukumu “Vībiņu ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0096, 0.05 ha platībā, palīgsaimniecības 
vajadzībām, un par daļu no zemes gabala ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 
004 0361, 0.04 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. 
 
Nekustamais īpašums “Vībiņu ganības”, kadastra Nr. 6454 004 0096, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. 
apzīmējumu 6454 004 0096, kopējā platībā 10,15 ha, iznomāts vairākām personām, palīgsaimniecības 
vajadzībām. Zemesgabals sastāv no 9,89 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0,26 ha zem ūdens. 
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 paredzētos gadījumos. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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2.1. Izbeigt nomas tiesības par 0,5 ha zemesgabalā “Vībiņu ganības” ar kadastra Nr. 6454 004 0096, kas 
atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.  
2.2. Izdarīt grozījumus 12.05.2010. zemes nomas līgumā Nr. 69, un no 1.1. punkta svītrot vārdu un ciparu 
salikumu “un 0,5 ha zemesgabalā “Vībiņu ganības” ar kadastra Nr. 6454 004 0096”. 
2.3. Izdarīt grozījumus līguma 3.2. punktā un izteikt to šādā redakcijā: 
“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)”. 
2.4. Papildināt līgumu ar 3.4. punktu: 
“3.4. 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”. 
2.5. Citi līguma nosacījumi nemainās. 
2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam līguma grozījumu 
sagatavošanai. 
2.7. Ja līguma grozījumi netiek parakstīti divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas, lēmums zaudē 
spēku. 

3.p. 
Par nekustamo īpašumu Ceriņu iela 15, Ceriņu iela 17, Dīķu iela 13, Dīķu iela 15 robežu 

pārkārtošanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
Pamats: Vaiņodes novada domes valdījumā esošiem īpašumiem Ceriņu iela 15 ar kad apz. 6492 

006 0620, Ceriņu iela 17 ar kad apz. 6492 006 0096, Dīķu iela 13 ar kad apz. 6492 006 4227, Dīķu iela 15 
ar kad apz. 6492 006 4213, tika pasūtītas kadastrālās uzmērīšanas. SIA “Latvijasmernieks.lv”, mērnieks …., 
veicot priekšapsekošanu dabā, konstatēja, ka kadastra sistēmā projektētās robežas nesakrīt ar dabā esošo 
situāciju. Uz visiem četriem īpašumiem atrodas ēkas. Nepieciešams veikt robežu pārkārtošanu īpašumiem 
Ceriņu iela 15 ar kad apz. 6492 006 0620, Ceriņu iela 17 ar kad apz. 6492 006 0096, Dīķu iela 13 ar kad 
apz. 6492 006 4227, Dīķu iela 15 ar kad apz. 6492 006 4213 atbilstoši situācijai dabā. 

 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “Ceriņu iela 15”, kad. Nr. 6492 006 0620, kurš sastāv no zemesgabala 
0.12 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad apz. 6492 006 0620 001.  
Nekustamais īpašums “Ceriņu iela 17”, kad. Nr. 6492 006 0096, kurš sastāv no zemesgabala 0.10 ha platībā, 
uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad apz. 6492 006 0096 001 un garāža ar kad. apz. 6492 006 0096 002. 
Nekustamais īpašums “Dīķu iela 13”, kad. Nr. 6492 006 4227, kurš sastāv no zemesgabala 0.10 ha platībā, 
uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad apz. 6492 006 4227 001. 
Nekustamais īpašums “Dīķu iela 15”, kad. Nr. 6492 006 4213, kurš sastāv no zemesgabala 0.10 ha platībā, 
uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad apz. 6492 006 4213 001 
 
Pamatojoties uz 27.12.2011. MK noteikumu Nr. 1019. “ Zemes kadastrālas uzmērīšanas noteikumi” 48.6. 
punktu robežu izvērtēt un atjaunot var kā atsevišķu zemes kadastrālas uzmērīšanas darbību pēc ierosinātāja 
pieprasījuma, piemēram, ja dabā nav atrodamas  robežzīmes. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Piekrist zemesgabala robežu pārkārtošanai Ceriņu iela 15, kad. Nr. 6492 006 0620, pārkārtojot 
zemesgabala platība mainās no “0.12” ha uz “0.15” ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās uzmērīšanas). 
3.2. Piekrist zemesgabala robežu pārkārtošanai Ceriņu iela 17, kad. Nr. 6492 006 0096, pārkārtojot 

zemesgabala platība mainās no “0.10” ha uz “0.09” ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās 
uzmērīšanas). 

3.3. Piekrist zemesgabala robežu pārkārtošanai Dīķu iela 13, kad. Nr. 6492 006 4227, pārkārtojot 
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zemesgabala platība mainās no “0.10” ha uz “0.09” ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās 
uzmērīšanas). 

3.4. Piekrist zemesgabala robežu pārkārtošanai Dīķu iela 15, kad. Nr. 6492 006 4213, pārkārtojot 
zemesgabala platība mainās no “0.10” ha uz “0.08” ha (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās 
uzmērīšanas). 

3.5. Lēmuma izrakstam pievienojama klāt grafiskais pielikums. 
3.6. Lēmuma izrakstu iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu lietu speciālistam 

izpildei. 
4.p. 

Par  īres līguma laušanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

4.1. Par  … … īres līguma laušanu 
Pamats: 30.11.2017., Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā saņemts …. iesniegums, 
iereģistrēts ar Nr. 2.5.6/107, ar lūgumu lauzt īres …. Parādu nav. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos  
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1.1. Lauzt īres līgumu ar  ….  p.k. …, par dzīvokli ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.1.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 29.12.2017. 
4.1.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā . 

Plkst. 1504 ierodas deputāte Iveta Mame 

4.2. …. iesniegums 
 
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums 
saņemts 05.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā iereģistrēts ar Nr. 2.5.6/112, ar 
lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli …dzīv….Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Persona atradusi 
citu dzīves vietu. Parādu nav. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos  
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.2.1. Lauzt īres līgumu ar  …  p.k…. par dzīvokli .. iela .. dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.2.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 29.12.2017. 
4.2.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un izsūtāms …. 
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5.p. 
Par īres līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
5.1.  …iesniegums 
 
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: “ ….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
07.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11./2017/1326, ar lūgumu slēgt īres 
līgumu adresē ….  iela … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
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  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1.1. Piešķirt  …., p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē …  iela …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
5.1.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 28.02.2018., ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
5.1.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

5.2.  ….  iesniegums 
 
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: …. iela .. dzīv….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
iesniegums saņemts 07.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11./2017/1336, ar 
lūgumu slēgt īres līgumu adresē….  iela  … dzīv. …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
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  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.2.1. Piešķirt  …., p.k. …., īres tiesības uz dzīvokli adresē …  iela … dzīv. …, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.  
5.2.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 28.02.2018., ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
5.2.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

5.3.  …  iesniegums 
 
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: … iela … dzīv….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
iesniegums saņemts 08.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11./2017/1337, ar 
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lūgumu slēgt īres līgumu adresē …  iela  ..dzīv. …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
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  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.3.1. Piešķirt  … p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē .. iela.. dzīv.., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.  
5.3.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 28.02.2018., ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
5.3.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

5.4.  ….  iesniegums 
 
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: “ …”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
30.11.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11./2017/1297, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē … iela  .. dzīv. ..., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
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  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.4.1. Piešķirt  … p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē … iela… dzīv…Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
5.4.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 28.02.2018., ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
5.4.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

 
 

6.p. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

Pamats:  … dzīvojošas …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 30.11.2017. iereģistrēts ar Nr.2.1.11/2017/1301 ar lūgumu anulēt dzīvesvietas pierakstu …. p.k. 
.., adresē …iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Minētā persona šajā adresē nedzīvo, …. NĪ … 
pieder … 
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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 – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Anulēt … p.k. … deklarēto dzīvesvietu … iela .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 
6.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
6.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 
6.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, Lielā 
ielā 4, Liepājā. 

 
7.p. 

Par Vaiņodes novada  pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Priekules novada 
pašvaldības būvvaldei 
/ziņo: V. Jansons/ 

 

Līdz 31.12.2016. būvvaldes funkcija tika deleģētā Priekules novada pašvaldībai. Priekšlikums pagarināt 
deleģēšanas līgumu un deleģēt Priekules novada pašvaldības būvvaldei nodrošināt Vaiņodes novada 
pašvaldības administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskumu veicot būvvaldes funkciju.  
 
Pamatojoties uz:  
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, nodrošināt savas administratīvās teritorijas 
būvniecības procesa tiesiskumu un trešo daļu, No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes uzdevumu 
pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma deleģēšanas kārtību, 
veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums. 
 
Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a)apakšpunktu, likuma izpildei vietējā pašvaldība: 
nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, izveidojot būvvaldi savā teritorijā vai vienojoties ar citām 
pašvaldībām par kopīgas būvvaldes izveidi un nodrošinot būvvaldes darbībai nepieciešamos resursus, kā 
arī deleģējot citai pašvaldībai atsevišķu uzdevumu izpildi Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā 
kārtībā,  un ar Būvniecības likuma saistītiem normatīviem aktiem. 
 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu 
deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi, kurai 
attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas līgumu 
pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi. 
un 46.pantu, Deleģēšanas līgumā norāda:  
1) līdzējus; 
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2) deleģēto pārvaldes uzdevumu un normatīvo aktu, ar kuru attiecīgais uzdevums nodots deleģētāja 
kompetencē; 
3) deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņu un kārtību; 
4) līdzēju konkrēto atbildību, kā arī iespējamo atbildību līguma izbeigšanas gadījumā; 
5) uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir vienreizējs uzdevums, 
— arī sasniedzamos rezultātus; 
6) savstarpējo norēķinu kārtību, finansu un citu resursu piešķiršanas noteikumus; 
7) regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību; 
8) pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtību; 
9) līguma spēkā stāšanās kārtību; 
10) līguma darbības termiņu; 
11) citus būtiskus līguma nosacījumus. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Pagarināt  deleģēšanas līgumu ar Priekules novada pašvaldības domi uz 1 (vienu) gadu no 2018.gada 
01.janvāra  līdz 2018. gada 31.decembrim.  
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Priekules novada pašvaldības domē. 

 
 

8.p. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
8.1.NĪ “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotās personas …, p.k. .. 
iesniegums  saņemts 02.08.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/845, ar lūgumu 
atļaut izpirkt NĪ “… kad. …., kas atrodas … 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē 
apmaksāt. 
 
Konstatēts: 06.12.2017 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: 
Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar “…” kad nr. … sastāv no 
viena dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. …., šķūnis ar kad. apz. …, pagrabs ar kad. apz. …  un zeme 
ar kad. apz. ….  0.08 ha.  – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība 
apsekošanas dienā,  2017.gada 13. septembrī, aprēķināta: EUR 2101.00  (divi tūkstoši viens simts viens 
eiro un 00 centi), no kuras zemes vērtība ir EUR 525.00, (pieci simti divdesmit pieci eiro un 00 centi), bet 
dzīvojamās ēkas un palīgceltnes (šķūnis, pagrabs) – EUR 1576.00 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit 
seši eiro un 00 centi) . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: EUR  175.45 
Par NĪ …” …  ir noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 64-2015.  

Ar 2017. gada 26. septembrī, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 4 , 6.p., 6.3. 
nekustamais īpašums  “….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. …. pašvaldību funkcijai nav 
nepieciešams un ir uzsākama atsavināšanas procedūra. Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes 
novada pašvaldību. 
 
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 likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts,  nosaka 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 
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noteiktajā kārtībā.  
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Publiska persona 

rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu; 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu, 15.12.2017. Finanšu 
komitejas sēdes lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – 1( Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

8.1.1. Atsavināt  … p.k. … …” kad nr. … sastāv no viena dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. …, šķūnis 

ar kad. apz. …, pagrabs ar kad. apz. …  un zeme ar kad. apz. ….  0.08 ha. par EUR 2276,45 (divi tūkstoši 

divi simti septiņdesmit seši eiro un 44 centi). 

8.1.2. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu 

vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 

6% gadā no nenomaksātas summas. 

8.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 

8.2. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: …, p.k. …, …, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 12.06.2017, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/573, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli …., Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 
 
Konstatēts: 06.12.2017 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: 
Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 41.60 kvm 
īpašums ar nosaukumu …, kadastra Nr. …, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošām 78/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 
apzīmējumu …, būves ar kadastra apzīmējumu … un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu …. – 
īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2017.gada 
1. jūnijā, aprēķināta: EUR 1469.00  (Viens tūkstotis četri simti sešdesmit deviņi eiro). Ar atsavināšanu 
saistītie izdevumi: NĪ inventarizācijas izmaksas EUR 114.40 (viens simts četrpadsmit euro, 40 centi), NĪ 
novērtēšana EUR 77,48 (septiņdesmit septiņi eiro, 48 centi). Kopējā atsavināšanas summa sastāda EUR 
1660.88 (viens tūkstotis pieci simti divi euro un 88 centi). Dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 164-2017, 
noslēgts 2017. gadā 18. maijā ar …. Ar 2017. gada 20. jūniju, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, 
protokola Nr. 9 , 5. p. 5.1., nekustamais īpašums …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 
006 0068 001 009, nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un nododams atsavināšanas procedūras 
uzsākšanai. 
 
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 likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts,  nosaka 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. pants. Publiska persona 

rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 
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personai par iespējami augstāku cenu; 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu, 15.12.2017. Finanšu 
komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – 1( Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.2.1 Atsavināt  …, p.k. …  dzīvokļa īpašumu … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. …, un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošām 78/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 

apzīmējumu …., būves ar kadastra apzīmējumu … un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu … par EUR 

1660.88  (viens tūkstotis seši simti sešdesmit euro un 88 centi). 

8.2.2 Samaksu veikt ar atlikto maksājumu viena gada laikā, pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu 

vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 

6% gadā no nenomaksātas summas. 

8.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 

8.3. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: …, p.k. …, …, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 06.06.2017, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/547, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli …. Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 06.12.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/547, ar lūgumu samazināt izpirkšanas 
summu dzīvokli. Izdevumus garantē atmaksāt. 
 
Konstatēts: 06.12.2017 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: 
Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 64.70 kvm 
īpašums ar nosaukumu …., kadastra Nr. ….., kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošām 6470/11680 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 
apzīmējumu …. un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu …..  – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un 
kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2017.gada 13. septembrī, aprēķināta: EUR 
1732.00  (Viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit divi eiro). Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: NĪ 
inventarizācijas izmaksas EUR 114.40 (viens simts četrpadsmit euro, 40 centi), NĪ novērtēšana EUR 77,48 
(septiņdesmit septiņi eiro, 48 centi). Kopējā atsavināšanas summa sastāda EUR 1923.88 (viens tūkstotis 
deviņi simti divdesmit trīs euro un 88 centi). Dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 193-2017, noslēgts 2017. 
gadā 31. maijā ar ….. Ar 2017. gada 20. jūniju, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 9 , 
5. p. 5.3., nekustamais īpašums ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. ….., nav nepieciešams 
pašvaldību funkciju pildīšanai un nododams atsavināšanas procedūras uzsākšanai. 

 
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 likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts,  nosaka 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. pants. Publiska persona 

rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu; 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu, 15.12.2017. Finanšu 
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komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – 1( Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.3.1 Atsavināt …, p.k. …,  dzīvokļa īpašumu …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. …, un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošām 6470/11680 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 

apzīmējumu … un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu …. par EUR 1923.88 (viens tūkstotis deviņi 

simti divdesmit trīs euro un 88 centi).  

8.3.2 Samaksu veikt ar atlikto maksājumu viena  gada  laikā, pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu 

vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 

6% gadā no nenomaksātas summas. 

8.3.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 

8.4. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: … p.k. …, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 11.07.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/742, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli … dzīv…, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 
 
Konstatēts: 06.12.2017 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: 
Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 49.50 kvm 
īpašums ar nosaukumu …, kadastra Nr. …., kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošām 4950/38610 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 
apzīmējumu … un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu …. – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un 
kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2017.gada 1. jūnijā, aprēķināta: EUR 1410.00  
(Viens tūkstotis četri simti sešdesmit deviņi eiro). Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: NĪ inventarizācijas 
izmaksas EUR 114.40 (viens simts četrpadsmit euro, 40 centi), NĪ novērtēšana EUR 77,48 (septiņdesmit 
septiņi eiro, 48 centi). Kopējā atsavināšanas summa sastāda EUR 1601.88 (viens tūkstotis pieci simti divi 
euro un 88 centi). īres līgums Nr. 86-2016, noslēgts 2016. gadā 12. jūlijā ar ….. Ar 2016. gada 20. 
oktobra, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 21 , 4. p., nekustamais īpašums Brīvības 
iela 6-8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. . …., nav nepieciešams pašvaldību funkciju 
pildīšanai un nododams atsavināšanas procedūras uzsākšanai. 

 
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 likuma 4. panta ceturtās daļas 5. punkts,  nosaka 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. pants. Publiska persona 

rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko 

finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai 

personai par iespējami augstāku cenu; 

 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu, 15.12.2017. Finanšu 
komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Artūrs Blumbergs, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – 1( Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.4.1 Atsavināt  … p.k. …,  dzīvokļa īpašumu …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. …, un 

pie dzīvokļa īpašuma piederošām 4950/38610 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 

apzīmējumu .. un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu …  par EUR 1601.88 (viens tūkstotis seši simti 

viens euro un 88 centi). 

8.4.2 Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu 

vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 

6% gadā no nenomaksātas summas. 

8.4.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 
9.p. 

Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2018. gadā 

/ ziņo:  V. Jansons/ 

 

Pamats: Kurzemes plānošanas reģiona 27.11.2017. iesniegums NR. 2-5.5/182/17 saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 28.12.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2017/1288 ar lūgumu izskatīt jautājumu par 
līdzfinansējumu plānošanas reģionam 2018. gadā.  Līdzfinansējuma summa EUR 1500.00. 

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.  

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  15.12.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Piešķirt līdzfinansējumu  Kurzemes plānošanas reģionam EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti 
euro,00 centi) gadā no pašvaldības  pamata budžeta. 
9.2. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un nosūtāms Kurzemes plānošanas 
reģionam. 

10.p.  
Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem 

/ziņo : Z. Mickus / 
 

Pamats: Saņemts Liepājas rajona sporta skolas iesniegums 12.12.2017. Vaiņodes novada domē iereģistrēts 
Nr. 2.1.11/2017/1346 ar lūgumu apstiprināt un atbalstīt sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu un 
piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem  2018. gadam par summu  EUR  6085.00 
 
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 
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šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 15.panta 1 daļas 4.p. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt 
par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas 
iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības 
atbalsta iestādēm u.c.); 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas, 
15.12.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīviem izdevumiem par periodu no 2018.gada janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim EUR 
6085.00 ( seši tūkstoši astoņdesmit pieci  euro, 00 centi) 
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Grobiņas pašvaldībā un Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

11.p. 
Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģistrācijas Nr. 40203013387, juridiskā adrese 
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, iesniegums par to, ka sakarā ar dabas resursu nodokļa likmju kāpumu 
plānotas izmaiņas tarifā par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā. Pamatojoties uz 
iepriekšminēto pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” lūdz ar 2018. gada 1. janvāri Vaiņodes novada 
administratīvajā teritorijā noteikt sadzīves atkritumu maksu : 
 
        Sadzīves atkritumu apsaimniekošana EUR/m3  12.52 

1 Maisa cena- 1.45 EUR 
 

 Nepieciešams apstiprināt formulu, saskaņā ar kuru turpmāk tiktu mainīta sadzīves atkritumu kopējā maksa 
mainoties poligona sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam: 
“ Sadzīves atkritumu kopējā maksa= 7.29+  LRAS tarifs x 0.13, kur  
 

 7.29 - atkritumu apsaimniekotāja izdevumi saskaņā ar konkursa finanšu piedāvājumu 
 LRAS tarifs- Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātais SIA “ Liepājas RAS 

“ sadzīves atkritumu pieņemšanas tarifs un DRN 
 0.13- viena atkritumu m3 svars tonnās saskaņā ar konkursa finanšu piedāvājumu 

 
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.  
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  15.12.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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11.1. Ar 2018. gada 1. janvāri apstiprināt Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā noteikt sadzīves 
atkritumu maksu : 

11.1.1.  Sadzīves atkritumu apsaimniekošana EUR/m3  12.52 
            11.1.2.  100 litru atkritumu maisa cena par gb. - 1.45 EUR 
11.2. Apstiprināt formulu  sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifam: “ Sadzīves atkritumu kopējā maksa= 
7.29 +  LRAS tarifs x 0.13, 
11.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Pilnsabiedrībai “Vides 
pakalpojumi Liepājai”. 
 

12.p. 
Par malkas pieņemšanas pārtraukšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamatojoties uz to, ka malka Vainodes novada pašvaldības vajadzībām tiek iepirkta iepirkuma procedūrā, 
tiek pārtraukta  malkas pieņemšanu no iedzīvotājiem norēķinoties  par tekošā gada nekustamā īpašuma 
nodokli. 

No 2018. gada 1. janvāra norēķināties par nekustamā īpašuma nodokli var tikai ar skaidru naudu vai 
bezskaidru naudu. 

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.  
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 15.12.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

12.1. Sākot ar 2018.gada 1. janvāri pārtraukt malkas pieņemšanu  norēķinoties  par tekošā gada nekustamā 
īpašuma nodokli. 

12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības komunālajā nodaļā. 

13.p. 
Par Vaiņodes novada  pašvaldībai piederošās kustamās mantas  pārdošanu izsolē 

/ziņo: V. Jansons/ 

Pārskatot Vaiņodes novada pašvaldības pamatlīdzekļus secināts, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav 
nepieciešamas sekojošas kustamās mantas: 
 

1) Automašīna, vieglais pasažieru, marka: AUDI, modelis: 80, reģ. Nr. DA 4852, inventāra numurs: 
0212, izlaiduma gads 1984.,  atlikusī vērtība uz 2017.gada 1.decembri EUR 0.00; 

2) Automašīna, vieglais pasažieru, marka: WW, modelis: PASSAT VARIANT, reģ. Nr. EZ 3547., 
inventāra numurs: 0646, izlaiduma gads 1992., atlikusī vērtība uz 2017.gada 1. decembri EUR 
0.00; 

3) Autobuss, marka: MERCEDES BENZ, modelis: 0303, reģ. Nr. EL 5114, izlaiduma gads 1977., 
inventāra numurs:0417, atlikusī vērtība uz 2017.gada 1.decembri EUR 0.00; 

 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts un 2. daļa nosaka, ka 
publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.daļa , 6.panta otrā un trešā daļa 
nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās 



16 
 

personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija norādot atsavināšanas veidu. Kustamās mantas 
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā 
ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Mantas novērtēšanas 
komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Nosacīto cenu atbilstoši mantas 
vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto  
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  12.12.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu, 15.12.2017. Finanšu 
komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1.  Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešamas sekojošas kustamās mantas: 

13.1.1. Automašīna, vieglais pasažieru, marka: AUDI, modelis: 80, reģ. Nr. DA 4852, inventāra 
numurs: 0212, izlaiduma gads 1984.,  atlikusī vērtība uz 2017.gada 1.decembri EUR 0.00; 
13.1.2. Automašīna, vieglais pasažieru, marka: WW, modelis: PASSAT VARIANT, reģ. Nr. EZ 
3547., inventāra numurs: 0646, izlaiduma gads 1992., atlikusī vērtība uz 2017.gada 1. decembri 
EUR 0.00; 
13.1.3. Autobuss, marka: MERCEDES BENZ, modelis: 0303, reģ.Nr. EL 5114, izlaiduma gads 
1977., inventāra numurs:0417, atlikusī vērtība uz 2017.gada 1.decembri EUR 0.00; 

13.2. Lēmuma 13.1. punktā minētās kustamās mantas pārdot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. 
13.3. Kustāmās mantas novērtēšanas komisiju izveido Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs ar rīkojumu, 
pieaicinot sertificētu vērtētāju. 
13.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristei izstrādāt kustamas mantas izsoles noteikumus. 
 

14.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības Ētikas kodeksa projektu 

/ziņo: V. Jansons/ 
Izstrādāts Vaiņodes novada pašvaldības Ētikas kodeksa projekts. 
 
Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Vaiņodes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja 
vietnieka, deputātu un pašvaldības administrācijas (izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, iestādes, 
struktūrvienības) darbinieku (visi iepriekš minētie turpmāk – darbinieki) profesionālās ētikas 
pamatprincipus un uzvedības standartus, kas jāievēro attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī 
attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību.  Ētikas kodekss ir pašvaldības darba organizācijas sastāvdaļa. 
Tas ir vienlīdz saistošs visiem pašvaldības darbiniekiem.  

Pamatojoties uz likuma  “ Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punkts. 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

14.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības Ētikas kodeksa projektu 
14.2. Ētikas kodeksu publicēt pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv 
14.3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram iepazīstināt ar Ētikas kodeksu pašvaldības darbiniekus. 
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15.p. 
Par finansējumu Vaiņodes internātpamatskolai 2018.gadam 

          /ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta 06.12.2017. iesniegums Nr. 1-12/71 
saņemts Vaiņodes novada domē 11.12.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1085, par finansiālu atbalstu. Lai 
nodrošinātu nepieciešamā finansējuma minimumu un realizētu mācību procesu, ko nosaka “Pedagogu 
darba samaksas noteikumi”, “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu 
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” un “Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un 
nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”, Vaiņodes 
internātpamatskola lūdz dotēt:  

1) EUR 2506.62 – pedagoģisko likmju samaksai mēnesī; 
2) EUR 5000.00 – saimnieciskajiem izdevumiem mēnesī. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto  un likuma „Par pašvaldībām” 12. panta un 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.)  

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Piešķirt līdzfinansējumu  Vaiņodes internātpamatskolai no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta: 

15.1.1. EUR 1500.00 – pedagoģisko likmju samaksai mēnesī; 

15.1.2. EUR 2500.00 – saimnieciskajiem izdevumiem mēnesī. 
 

15.2. Lēmums spēkā no 01.01.2018. līdz 31.01.2018. 

15.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā izpildei. 

16.p. 

Par finansiālo atbalstu fondam „Sibīrijas bērni ” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Nodibinājuma “ Fonds Sibīrijas bērni ” dibinātājas , valdes locekles Dzintras Gekas- Vaskas 
vēstule saņemta 06.12.2017. Vaiņodes novada pašvaldībā un iereģistrēta ar  Nr.2.1.11/2017/1319, ar 
lūgumu finansiāli atbalstīt konferenci, koncertu “ Aizvestajiem” , bērnu sacerējumu konkursa 
organizēšanai, filmas  “ Tālā zeme Sibīrija” montāžai, 

 Nodibinājums “ Fonds Sibīrijas bērni” apņemas visos reklāmas materiālos minēt Vaiņodes novada domes 
atbalstu. 

Priekšlikums: Atbalstīt ar  EUR 50,00 (piecdesmit euro ,00 centi.) 

Likums “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. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 15.11.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  



18 
 

 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Atbalstīt nodibinājumu „Fonds Sibīrijas bērni“ pārskaitot EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) 
nodibinājuma norēķinu kontā A/S SEB Banka, Konts: LV47UNLA0002058469357, no pašvaldības pamata 
budžeta. 

16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

17.p.  
Par līgumu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (Komercsabiedrība) līguma projekts, kurā 
Komercsabiedrība apņemas savā darbībā veicināt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, sniegt ar 
tūrisma darbību saistītos pakalpojumus. 

 Pielikumā. 
 
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.  
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Piedalīties ar līdzfinansējumu EUR  3000,00 (trīs tūkstoši euro un  00 centi) apmērā SIA „Liepājas 
reģiona tūrisma informācijas birojs” deleģētā uzdevuma nodrošināšanai 2018.gadā. 
17.2. Līgums spēkā līdz 31.12.2018. 
17.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

18.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Jaunērgļi ” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšana 
/ziņo : V. Jansons/ 

 
2017.gada 18. decembrī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu 
“Jaunērgļi” 15.6 ha platībā , kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 9.76 (deviņi euro 76 centi) par 1 ha, nomas 
maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (divi euro 00 centi) 

Pieteikšanās  bija līdz 2017. gada 15.decembrim. Līdz norādītajam laikam pieteikušies četri dalībnieki, 

1. Z/S “…”, reģ. Nr. …. adrese: “…… pag., …. nov., pieteikuma kopija pielikumā; 
2. Z/S “…” , reģ. Nr. …., adrese: “..”, … pag., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā; 
3. Z/S “….”, reģ. Nr. …, adrese: ..,…, pieteikuma kopija pielikumā; 
4. SIA “..”, reģ. Nr. …, adrese: ….., pieteikuma kopija pielikumā. 
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Uz izsoli ieradušies četri dalībnieki:  

1. Z/S “…”, reģ. Nr. .., adrese: “…”, .. pag., … nov., pieteikuma kopija pielikumā; 

2. Z/S “…” , reģ. Nr. …, adrese: “…”, …pag., … nov., pieteikuma kopija pielikumā; 

3. Z/S “…”, reģ. Nr. …, adrese: …., ….., pieteikuma kopija pielikumā; 

4. SIA “…”, reģ. Nr. …., adrese: ….., pieteikuma kopija pielikumā. 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk 
no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz 
ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. 
punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. 
punkta a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma 
lietošanu  ( izmantošanu) 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

18.1. Apstiprināt 18.12.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunērgļi”, 15,6 ha platībā 
nomas tiesību izsoles protokolu.  
18.2. Slēgt nomas līgumu ar  Z/S “…”, reģ. Nr. …., par zemes gabalu “Jaunērgļi” 15.6 ha platībā, ar kadastra 
numuru 6492 001 0037, par nosolīto summu 109.76 (viens simts deviņi  euro, 76 centi) par 1 ha gadā, 
summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN.) 
18.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. decembrī. 
18.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
18.5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciāliste Ieva Saulīte. 
 

19.p. 
Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju 

/ziņo : V. Jansons/ 
 

Vaiņodes novada dome izskata jautājumu par Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju. 

No 2016.gada valsts nepiešķir internātskolām nepieciešamo finansējumu pilnā apmērā.   

Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējums Vaiņodes internātpamatskolai : 

2016. gadā bija 22 400 EUR 

2017. gadā uz 20.12.2017. – 64 286.08 EUR 

Uz 19.12.2017. Vaiņodes internātpamatskolā mācās 56 skolēni, tai skaitā  21 skolēns no Vaiņodes novada 
un 35 skolēni no citām pašvaldībām (Liepājas pilsēta, Jelgavas pilsēta, Rīgas pilsēta, Aizputes novads, 
Grobiņas novads, Saldus novads, Durbes novads.) Šīs  pašvaldības ar līdzfinansējumu Vaiņodes 
internātpamatskolas uzturēšanā nepiedalās. Vaiņodes novada pašvaldība ir izsūtījusi  uzaicinājumu 
pašvaldībām slēgt līgumus par savstarpējiem norēķiniem, bet atbildes ir negatīvas, pamatojot  savu lēmumu 
ar to, ka internātpamatskolu jāfinansē valstij. 

Internātpamatskolā tiek nodarbināti 50 darbinieki – 20 tehniskie darbinieki un 30 pedagogi. 

No 2017.gada 1.septembra līdz 31.decembrim finansējums Vaiņodes internātpamatskolai no pašvaldības 
budžeta katru mēnesi: 
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• 5000.00 euro – uzturēšanas nauda 

• 2500.00 euro- pedagogu atalgojums. 

Kopā mēnesī ir 7500.00 euro. 

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdē  2017.g. 12.decembrī tika saņemts iesniegums no 
Vaiņodes internātpamatskolas direktora ar lūgumu finansējumu turpināt līdz 31.08.2018.  Komitejas 
deputāti aicināja iestādei piesaistīt ekonomistu, lai palīdzētu izvērtēt situāciju un rast iespēju ietaupīt. Jo 
skolas uzturēšanai, pēc direktora aprēķiniem mēnesī vajadzīgs 18854 euro, bet valsts finansējums no 2018. 
gada 1. janvāra ir 12208 euro mēnesī, kas ir par 3052 euro mazāk nekā 2017. gada septembra- decembra 
mēnešiem.  Iztrūkstošā summa ir 6646 euro mēnesī. Pluss finansējums pedagogiem. Kopā 9146 euro 
mēnesī- tā ir summa, kura būtu vajadzīga no pašvaldības, lai skola varētu pastāvēt.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta 
trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu un 30.panta otro daļu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame); PRET – nav; ATTURAS –2 (Kaspars Kirpičenoks, Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Likvidēt Vaiņodes internātpamatskolu, reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā  90000059334, 
juridiskā adrese: Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar 2018.gada 15. jūniju. 
 
19.2. Uzdot Vaiņodes internātpamatskolas direktoram Reinim Ulbertam veikt Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un termiņos informēt izglītojamo vecākus, pedagogus un darbiniekus 
par izglītības iestādes likvidāciju un veikt nepieciešamās darbības likvidācijas procesa nodrošināšanai. 
 
19.3. Lēmumu saskaņot ar  Izglītības un zinātnes ministriju. 
 
19.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Vaiņodes novada pašvaldības izglītības metodiķim Zigmundam 
Mickus.   

20.p. 
Par pašvaldības līdzfinansējumu internātpamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem 

/ziņo : V. Jansons/ 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu. 

 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
20.1.  Noteikt Vaiņodes internātpamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes, Vaiņodes novadā deklarētiem  
audzēkņiem pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanai par 1 (Vienu) porciju EUR 0.76 (nulle euro 76 centi), 
kuru pašvaldība apmaksā pēc Vaiņodes internātpamatskolas piestādītā rēķina. 
 
20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Vaiņodes 
internātpamatskolā izpildei. 
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21.p. 
Par  Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 19.12.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 
2.3.12/2017/28 ar lūgumu piešķirt ikgadējo  atvaļinājumu, divas kalendārās nedēļas sākot ar 2017.gada 22. 
decembra. 
 
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta 
pirmo daļu un Vaiņodes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 42. punktu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 6 (Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – 1( Valdis Līkosts), 
 
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu balsojumā 

nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons. 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k. …,  ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu, divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, no 2017.gada 22. decembra 
līdz 2018. gada 10. janvārim (ieskaitot), piemaksājot atvaļinājuma pabalstu 30% apmērā no mēnešalgas. 
21.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus veikt 
Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM, p.k. ….. 
21.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā. 
 
Sēdi slēdz plkst. 1800 

Sēdes vadītājs:                    /personīgais paraksts/                                             V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:                           /personīgais paraksts/                                                 I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada 28. decembrī. 

 

 


