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Sēde sasaukta plkst.1500 

Sēdi atklāj plkst.1500 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs vietnieks Oļegs Jurjevs 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti: Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks 

Nepiedalās : Zigmunds Mickus 

 
Uzaicināti piedalīties: galvenā grāmatvede Sandra Ikarte, izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, jurists 

Sarmīte Volkova, sociālā dienesta vadītāja Eva Dolbina, izpilddirektors Egils Juzups. Elīna Konstantinova – 

SIA „Baltline Globe” valdes pilnvarotā persona, Aigars Miemis - SIA „Vides konsultāciju birojs” 

izpilddirektors 
 

Sēdes darba kārtība  

 
1. Par Vaiņodes novada pašvaldības Saistošo noteikumu  “Par neapbūvēta Vaiņodes novada pašvaldības    

zemesgabala nomas maksas apmēru ” projektu 

2. Par nosaukumu piešķiršanu zemesgabalam 
3. Par zemes nomas izsoli 

4. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

5. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

               5.1. A. S. iesniegums 
               5.2. Ā. S. iesniegums 

               5.3. V. K. iesniegums 

6. Par dzīvokļa piešķiršanu 
 

7. Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumiem 

8. Par grozījumu projektu 31.01.2013. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Vaiņodes 

mailto:dome@vainode.lv


novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.g.” 

 

9. Par Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumu nolikuma projektu  
 

10. Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 21.11.2013. Saistošajos noteikumos Nr.12 „ Grozījumi 

27.08.2009. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Vaiņodes novada pašvaldības 
nodevām ”” 

11. Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 21.11.2013. Saistošajos noteikumos Nr.11 „Grozījumi 

25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Vaiņodes novadā ”” 
12. Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 21.11.2013. Saistošajos noteikumos Nr.10 „Grozījumi 

25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem Vaiņodes novadā ”” 

 
13.Par vienreizēju sociālo pabalstu 

  13.1. Z. V. iesniegums 

  13.2. U. M. iesniegums 

  13.3. U. M.  iesniegums 

  

14. Par NI Celtnieku iela 6 dzīv.5  un tam piekrītošās zemes gabala izsoles noteikumu projektu 

15. Par projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes 
pašvaldībā” 2 kārtas rezultātiem 

16. Par izpilddirektora atskaite par padarīto 

 

Balsojums par dienas kārtību:  

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 ( Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības un papildināt ar 
17. punktu „Par grozījumiem 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „Darba samaksas un sociālo 

garantiju nolikumā”” 

18. punktu „ Par līdzfinansējumu Liepājas reģiona novadu būvvaldei ” 
19. punktu „ Par SIA „Kalser” juridiskās adreses reģistrāciju ” 

20. punktu „ Par parāda segšanu ” 

21. punkts „ Par grozījumiem 31.01.2013. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 
„Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.g.”” 

 

 

1.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības Saistošo noteikumu “Par neapbūvēta Vaiņodes novada pašvaldības 

zemesgabala nomas maksas apmēru ”projektu 

 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības Saistošo noteikumu „Par neapbūvēta Vaiņodes novada pašvaldības 

zemesgabala nomas maksas apmēru ”” projekts. 

 

Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu un Ministra kabineta 2007. gada 30. oktobra 
noteikumu, Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”18.punktu un 11.12.2013. 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas  lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  



PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.17 „Par neapbūvēta Vaiņodes novada 
pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru”.  

1.2. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksu nosaka: 

1.2.1. zemesgabaliem, kuri iznomāti ar mērķi – sakņu dārzi, nomas maksa ir 1,5% apmērā no zemes 

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 1.42;  
1.2.2. zemesgabali, kuri iznomāti ar mērķi – palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksa ir 1,5%  

apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 1.42; 

1.2.3. zemesgabali, kuri iznomāti ar mērķi – lauksaimniecības vajadzībām, nomas maksa ir 1,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 1.42; 

1.2.4. zemesgabaliem, uz kuriem paredzēts izvietot īslaicīgās būves vai mazākas 1,5% no zemes  

kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 1.42; 

1.2.5. zemesgabaliem, kuri paredzēti komercdarbības objektu ekspluatācijas nodrošināšanai  
(stāvlaukumi, piebraucamie ceļi) – 1,5% apmērā no kadastrālās  vērtības gadā,  bet ne mazāk kā EUR 1.42;  

1.2.6. pārējos gadījumos – 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazāk kā EUR 1.42; 

1.3. Pēc šo noteikumu spēkā stāšanās tiek pārskatīti un izdarītas izmaiņas visos zemes nomas līgumos, kas 
noslēgti pirms šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās. 

1.4 Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā 

1.5. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
1.6. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai rakstveidā 

vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

 
 

2.p. 

Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam 

/ziņo: O.Jurjevs / 

 
Pamats: Z. B. p.k. ……..Vaiņodē, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., iesniegums Nr. 3-6/1123, saņemts 

21.11.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu piešķirt zemesgabalam, uz kuru atzītas īpašumtiesības, 

Vaiņodes novadā, Embūtes pagastā, ar kad. Nr. 6454 001 0025 nosaukumu “Paeglītes”. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6454 001 0025, 17.18 ha platībā (pēc zemes dienesta datiem) šobrīd ir 
ar nosaukumu “Bez adreses”, atrodas Vaiņodes novadā, Embūtes pag. un par kuru 18.03.2013 Centrālā 

Zemes komisija ir pieņēmusi atzinumu par īpašumtiesību atjaunošanu M. S.. Iesniegumam pievienota 

konkrētā zemesgabala robežu shēma, Centrālās zemes komisijas atzinuma izraksta kopija, pilnvara kas ļauj 
pārstāvēt Z. B., p.k. ….. vai Z. K., p.k………. jebkurā laikā un jebkurā vietā pārstāvēt visu  veidu piederošo 

un nākotnē piederošu mantu, kā kustamu, tā nekustamu, un rīkoties ar to, lai tā atrastos kur atrazdamās un 

būtu kāda būdama, bez papildus piekrišanas, pārstāvēt visās iestādēs un jautājumos, kas saistītas ar 
zemesgabala uzmērīšanu un ierakstīšanu zemesgrāmatā. Ar nosaukumu “Paeglītes”, Vaiņodes novadā vēl nav 

reģistrēts neviens īpašums un šo nosaukumu ir iespējams piešķirt konkrētajam zemesgabalam.  

Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma”, V nodaļas “Kadastra objekta reģistrācija” 

42.panta, kurš nosaka: “Nekustamā īpašuma objekta reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā ietver:1) 
nekustamā īpašuma objekta pirmsreģistrāciju;2) nekustamā īpašuma objekta noteikšanas dokumentos sniegto 

ziņu reģistrāciju;” 43.pants. (1) “Pirms jauna nekustamā īpašuma objekta kadastrālās uzmērīšanas veic tā 

pirmsreģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā. Pirmsreģistrācijas rezultātā: 2) ieraksta sākotnējās ziņas par 
nekustamā īpašuma objektu; “ un 11.12.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 



Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0025, 17.18 ha platībā Vaiņodes novadā, 
Embūtes pagastā nosaukumu “Paeglītes”. 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei un Z. B. 

 

3.p. 

Par zemes nomas izsoli 

/ziņo: O.Jurjevs / 

 

Pamats: 19.11.2013 Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās izvietots pašvaldības valdījumā esošo  

neiznomāto zemju saraksts, uz kuru pieteikšanās termiņš bija līdz 04.12.2013. Tā kā uz šo zemesgabalu 
saņemti trīs iesniegumi, zemes lietu speciālists Guna Taujēna ierosina rīkot nomas tiesību izsoli par 

zemesgabalu “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0659, 5.900 ha platībā. 

Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0659, 5.900 ha platībā ir lauksaimniecības 
vajadzībām iznomājama zeme.  

 

30.10.2007. Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

15.punktā noteikts, pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem 
neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.  

11.12.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja nolemj noteikt izsoles datumu 14.01.2014. 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

3.1. Rīkot neapbūvēta zemes gabala nomas tiesību izsoli, bez apbūves tiesībām, zemes gabalam 5.900 ha 

platībā ar nosaukumu „Ābelītes”, kad. apzīmējums 6492 006 0659, zemes lietošanas mērķis: zeme uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 

3.2. Noteikt izsoles datumu 2014.gada 16.janvāris. 

3.3. Izsoles sākumcena: EUR 66,54( sešdesmit seši euro, 54 centi) , 

3.4. Nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli, solis – EUR 6,65 (seši euro,65 centi) 
3.5. Uzdot domes juristei Sarmītei Volkovai noorganizēt izsoli.  

3.6. Lēmuma izrakstu iesniegt domes juristei Sarmītei Volkovai izpildei. 

 
 

 

4.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: O.Jurjevs / 

 
Pamats: S. J. p.k. …………… Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr.3-6/525 , saņemts 

13.06.2013. Vaiņodes novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu zem V rindas garāžām Nr.5 un 

Nr.15, IV rindas stallīšiem Nr. 5 un Nr.6 un Nr. VII, zemesgabals “Darbnīcas”, Kad. Nr. 6492 006 0990, 
0.130 ha platībā. 

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 
daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, tāpēc pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735, I nodaļas, 

4.p., kurš nosaka, ka “Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar 

attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.”,  11.punktu, “ja ēkas īpašnieks, tiesiskais 

valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības pieprasīt piespiedu nomas 
līgumu noslēgšanu” un 11.12.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 

 



Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
4.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar S. J. p.k. ……..  par zemes gabalu  „Darbnīcas”, Kad. Nr. 6492 006 

0990, 0.130 ha platībā. 

4.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.decembrim 
     4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei 

 

 
 

5.p. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: O.Jurjevs / 

 5.1. A. S. iesniegums 

Pamats: A. S. p.k…….. Vaiņodē, Vaiņodes pag., iesniegums saņemts 20.11.2012, Vaiņodes novada domē 
Nr.3-6/989 ar lūgumu pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.144 uz pieciem 

gadiem. 

Konstatēts: zemes gabals ar kad. Nr. 6492 006 0916, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 
Jaunmājas” 0,4 ha platībā iznomāta A. S. līdz 2013. gada 31.decembrim, zemes nomas līgums Nr. 144. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 3. daļas 

16.punktu un 11.12.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
5.1.1.  Pagarināt  zemes nomas līgumu Nr. 144 ar  A. S. par zemes gabalu  kad. Nr. 6492 006 0916, ar 

nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” 0.4 ha platībā 

5.1.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.decembrim 

5.1.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās 
5.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

5.2. Ā. S. iesniegums 
Pamats: Ā. S. p.k. …….., Vaiņodē., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 22.11.2012, 

Nr.3-6/1003, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.225 uz vienu gadu.  

Konstatēts: Zemes gabals ar kad.Nr. 6492 006 0866, ar nosaukumu Dārza iela 1D, 0,2 ha platībā, ir zeme 
zemes reformas pabeigšanai un iespējams iznomāt tikai uz 1 gadu ar pagarināšanas tiesībām.  25.07.2011 

noslēgts zemes nomas līgums Nr. 225 ar Ā. S. uz vienu gadu, līguma termiņš līdz 31.12.2012. Pagarināts uz 

1. gadu t.i. līdz 31.12.2013. 

Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 3. daļas 
16.punktu un 11.12.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.2.1.  Pagarināt  zemes nomas līgumu Nr. 225 ar  Ā. S. par zemes gabalu ar kad.Nr. 6492 006 0866, ar 
nosaukumu Dārza iela 1D, 0.2 ha platībā 

5.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2014.gada 31.decembrim 



5.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās 

5.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

izpildei. 

 

5.3. V. K. iesniegums 

Pamats: V. K., p.k. ………………., Vaiņodē, Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/1159, saņemts 02.12.2013 
Vaiņodes novada domē, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 189, uz pieciem gadiem. 

Konstatēts: zemes gabals ar kad. apz. 6492 006 0875, 0,07 ha platībā, ar nosaukumu “Raiņa iela …”, zemes 

nomas līgums Nr. 189 noslēgts 2010. gada 26. jūlijā, spēkā līdz 2013. gada 31.decembrim. 

 
Pamatojoties uz MK noteikumiem nr. 735 „  Noteikumi par publiskas personas zemes nomu 3. daļas 

16.punktu un 11.12.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.3.1.  Pagarināt  zemes nomas līgumu Nr.189 ar V. K.  par zemes gabalu  ar kad. apz. 6492 006 0875, ar 
nosaukumu “Raiņa iela .,..”, 0.07 ha platībā 

5.3.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.decembrim 

5.3.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās 
5.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

izpildei. 

 

6.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: Jurjevs / 

 

Pamats: O. M., p.k. ….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/979, saņemts 

14.10.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Raiņa ielā…, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.   ……. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 

funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par palīdzību dzīvokļu 

jautājumu risināšanā” 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 
Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.1. Piešķirt  O. M., p.k. …. dzīvokli Raiņa ielā …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.           

6.2. Dzīves vieta jādeklarē viena mēneša laikā t.i. līdz 20.01.2014. 
6.3. O. M. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

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

 

 

 

7.p. 

Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumiem 

/ziņo: O.Jurjevs / 

 



Iesniegti Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumi. 

 

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 – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 
Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas darbinieku ēdināšanas izmaksas: 

 7.1.1. Brokastis – Ls 0.35 (nulle lati 35 santīmi); 

 7.1.2. Pusdienas – Ls 0.82 (nulle lati 82 santīmi); 

 7.1.3. Launags – Ls 0.35 (nulle lati 35 santīmi); 

 7.1.4. Vakariņas – Ls 0.35 (nulle lati 35 santīmi). 

7.2. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas pirmsskolas ēdināšanas izmaksas: 

 7.2.1.  Brokastis – Ls 0.20(nulle lati 20 santīmi); 

 7.2.2. Pusdienas – Ls 0.45 (nulle lati 45santīmi); 

             7.2.3. Launags – Ls 0.25 (nulle lati 25 santīmi); 

 7.2.4. Vakariņas – Ls 0.20 (nulle lati 20 santīmi). 

7.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolā izpildei. 

 

 
 

8.p. 

„Par grozījumiem 31.01.2013. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.3 „Vaiņodes 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.g.”” 

 

/ziņo: S. Ikarte / 

 

Vaiņodes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte  iepazīstina ar sagatavoto materiālu  

 
Likuma „Par pašvaldībām” 46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. 

Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā 

dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem 
pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 

Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā 

rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 18.12.2013.  Finanšu  komitejas lēmumu,  

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 
Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.16 "Grozījumi 2013.gada 31.janvāra 

Saistošajos noteikumos Nr.3 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 

2013.gadam”  
8.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

8.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 



8.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai rakstveidā 

vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

 

9.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumu 

/ziņo: A. Jaunzeme / 

 

Iesniegts nolikuma „Par Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumu” projekts  
 

Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un MK 05.10.2010. 

noteikumiem Nr.928 „Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 11.12.2013. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Grosberga, Teodors 

Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – 1 (Sandra Ķempe) 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.1. Apstiprināt nolikuma „Par Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumu” projektu. 

9.2. Nolikums stājas spēkā ar 2014.gada 1.janvāri 

9.3. Noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv, trīs darba dienu laikā pēc to 
apstiprināšanas. 

 

 

10. p. 

Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra Saistošajos noteikumos Nr.12 

„Grozījumi 27.08.2009. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Vaiņodes 

novada pašvaldības nodevām”” 

 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Pamats: 13.12.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums Nr.18-6/12179, par 

Vaiņodes novada domes 2013.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 „Grozījumi 27.08.2009. 

Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Vaiņodes novada pašvaldības nodevām””, 
kurā ir izteiktas šādas pretenzijas: izdošanas tiesiskajam pamatojumam jāsakrīt ar saistošo noteikumu, kuros 

izdara grozījumus, izdošanas tiesisko pamatojumu, saskaņā ar Eiro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās 

daļas 2.punktu, tiesību normā skaitliskā vērtība latos, kas ir noteikta ar noapaļotu skaitli (noapaļota ar 
precizitāti līdz 0,1; 1; 10; 100 un tamlīdzīgi), tiek aizstāta ar skaitlisko vērtību euro, to konvertējot saskaņā ar 

Padomes noteikto maiņas kursu un noapaļojot uz augšu vai uz leju ar precizitāti, kas nav mazāka par 

noapaļošanas precizitāti skaitliskajai vērtībai latos, un ir ievērots šāds nosacījums: tiesību norma, kurā 
skaitliskā vērtība tiek izteikta euro, nav personai nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā 

vērtība ir izteikta latos. Šo nosacījumu var nepiemērot tām tiesību normām, kuras nosaka soda naudas un 

naudas soda apmēru vai soda naudas un naudas soda apmēra intervālus un kurās tiek grozīta skaitliskā 

vērtība latos uz skaitlisko vērtību euro. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 
Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

http://www.vainode.lv/


10.1. Izdarīt precizējumus Vaiņodes novada domes 2013.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.12 

„Grozījumi 27.08.2009. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „Par Vaiņodes novada 

pašvaldības nodevām”” un izteikt tos šādā redakcijā: 
10.1.1. Aizstāt 1.1.1 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 0.20” ar vārdiem un ciparu „euro 0.28”; 

10.1.2. Aizstāt 1.1.2 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 0.20” ar vārdiem un ciparu „euro 0.28”; 

10.1.3. Aizstāt 1.1.3 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 0.20” ar vārdiem un ciparu „euro 0.28”; 
10.1.4. Aizstāt 1.1.4 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 0.30” ar vārdiem un ciparu „euro 0.43”; 

10.1.5. Aizstāt 1.1.2 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 0.20” ar vārdiem un ciparu „euro 0.28”; 

10.1.6. Aizstāt 2.1.1 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 5.00” ar vārdiem un ciparu „euro 7.11”; 

10.1.7. Aizstāt 2.1.2 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 7.00” ar vārdiem un ciparu „euro 9.96”; 
10.1.8. Aizstāt 3.1.1 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 2.00” ar vārdiem un ciparu „euro 2.85”; 

10.1.9. Aizstāt 3.1.2 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 3.00” ar vārdiem un ciparu „euro 4.27”; 

10.1.10. Aizstāt 3.1.3 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 15.00” ar vārdiem un ciparu „euro 21.34”; 
10.1.11. Aizstāt 4.1.1 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 5.00” ar vārdiem un ciparu „euro 7.11”; 

10.1.12. Aizstāt 4.1.2 apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 5.00” ar vārdiem un ciparu „euro 7.11”. 

10.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

10.3. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 
11. p. 

Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra Saistošajos noteikumos Nr.11 

„Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās 

palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”” 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Pamats: 13.12.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums Nr.18-6/12179, par 
Vaiņodes novada domes 2013.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Grozījumi 25.02.2010. 

Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes 

novadā””, kurā ir izteiktas šādas pretenzijas: izdošanas tiesiskajam pamatojumam jāsakrīt ar saistošo 

noteikumu, kuros izdara grozījumus, izdošanas tiesisko pamatojumu, saskaņā ar Eiro ieviešanas kārtības 
likuma 32.panta otrās daļas 2.punktu, tiesību normā skaitliskā vērtība latos, kas ir noteikta ar noapaļotu 

skaitli (noapaļota ar precizitāti līdz 0,1; 1; 10; 100 un tamlīdzīgi), tiek aizstāta ar skaitlisko vērtību euro, to 

konvertējot saskaņā ar Padomes noteikto maiņas kursu un noapaļojot uz augšu vai uz leju ar precizitāti, kas 
nav mazāka par noapaļošanas precizitāti skaitliskajai vērtībai latos, un ir ievērots šāds nosacījums: tiesību 

norma, kurā skaitliskā vērtība tiek izteikta euro, nav personai nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu, 

kurā skaitliskā vērtība ir izteikta latos. Šo nosacījumu var nepiemērot tām tiesību normām, kuras nosaka soda 

naudas un naudas soda apmēru vai soda naudas un naudas soda apmēra intervālus un kurās tiek grozīta 
skaitliskā vērtība latos uz skaitlisko vērtību euro. 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.1. Izdarīt precizējumus Vaiņodes novada domes 2013.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 

„Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Vaiņodes novadā”” un izteikt tos šādā redakcijā: 

11.1.1. Aizstāt 2.1punktā vārdus un ciparu „Ls 120.00” ar vārdiem un ciparu „euro 170.74”; 

11.1.2. Aizstāt 2.2 punktā vārdus un ciparu „Ls 90.00” ar vārdiem un ciparu „euro 128.06”; 

11.1.3. Aizstāt 23.punktā vārdus un ciparu „Ls 20.00” ar vārdiem un ciparu „euro 28.46”; 
11.1.4. Aizstāt 32.punktā vārdus un ciparu „Ls 50.00” ar vārdiem un ciparu „euro 71.14, un vārdus un 

ciparu „Ls 30.00” ar vārdiem un ciparu „euro 42.69”; 

11.1.5. Aizstāt 38.1.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 90.00” ar vārdiem un ciparu „euro 128.06”, un 
vārdus un ciparu „Ls 150.00” ar vārdiem un ciparu „euro 213.43”  ; 



11.1.6. Aizstāt 38.3.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 175.00” ar vārdiem un ciparu „euro 249.00”; 

11.1.7. Aizstāt 38.4.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 45.00” ar vārdiem un ciparu „euro 64.03”, un 

vārdus un ciparu „Ls 75.00” ar vārdiem un ciparu „euro 106.72”; 
11.1.8. Aizstāt 40.2.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 50.00” ar vārdiem un ciparu „euro 71.14”; 

11.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

11.3. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 
12. p. 

Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 2013.gada 21.novembra Saistošajos noteikumos Nr.10 

„Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem 

Vaiņodes novadā”” 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Pamats: 13.12.2013. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums Nr.18-6/12179, par 

Vaiņodes novada domes 2013.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.10 „Grozījumi 25.02.2010. 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem Vaiņodes novadā””, kurā ir 

izteiktas šādas pretenzijas: izdošanas tiesiskajam pamatojumam jāsakrīt ar saistošo noteikumu, kuros izdara 

grozījumus, izdošanas tiesisko pamatojumu, saskaņā ar Eiro ieviešanas kārtības likuma 32.panta otrās daļas 

2.punktu, tiesību normā skaitliskā vērtība latos, kas ir noteikta ar noapaļotu skaitli (noapaļota ar precizitāti 
līdz 0,1; 1; 10; 100 un tamlīdzīgi), tiek aizstāta ar skaitlisko vērtību euro, to konvertējot saskaņā ar Padomes 

noteikto maiņas kursu un noapaļojot uz augšu vai uz leju ar precizitāti, kas nav mazāka par noapaļošanas 

precizitāti skaitliskajai vērtībai latos, un ir ievērots šāds nosacījums: tiesību norma, kurā skaitliskā vērtība 
tiek izteikta euro, nav personai nelabvēlīgāka par sākotnējo tiesību normu, kurā skaitliskā vērtība ir izteikta 

latos. Šo nosacījumu var nepiemērot tām tiesību normām, kuras nosaka soda naudas un naudas soda apmēru 

vai soda naudas un naudas soda apmēra intervālus un kurās tiek grozīta skaitliskā vērtība latos uz skaitlisko 
vērtību euro. 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

12.1. Izdarīt precizējumus Vaiņodes novada domes 2013.gada 21.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.10 

„Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem 

Vaiņodes novadā”” un izteikt tos šādā redakcijā: 
12.1.1. Aizstāt 6.1.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 150.00” ar vārdiem un ciparu „euro 213.43”; 

12.1.2. Aizstāt 7.2.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 50.00” ar vārdiem un ciparu „euro 71.14”; 

12.1.3. Aizstāt 9.2.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 10.00” ar vārdiem un ciparu „euro 14.23”; 
12.1.4. Aizstāt 10.1.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 15.00” ar vārdiem un ciparu „euro 21.34”; 

12.1.5. Aizstāt 11.3.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 25.00” ar vārdiem un ciparu „euro 35.57”; 

12.1.6. Aizstāt 12.1.1..apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 15.00” ar vārdiem un ciparu „euro 21.34”; 

12.1.7. Aizstāt 12.1.2.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 20.00” ar vārdiem un ciparu „euro 28.46”; 
12.1.8. Aizstāt 12.1.3.apakšpunktā vārdus un ciparu „Ls 30.00” ar vārdiem un ciparu „euro 42.69”; 

12.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

12.3. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

_______________________________________________________________________________________ 
/ziņo: O.Jurjevs/ 

13.1.  Z. V. iesniegums 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2013.gada 16.decembra lēmums, Protokols Nr.25, 11.p. „Par Z.V.  

iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu operācijas izdevumu segšanai. 
…………. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, kurā noteikti pašvaldības 

sociālā dienesta uzdevumi, 12.pantu, kurā noteikti pašvaldības sociālā dienesta tiesības un pienākumi, un uz 
Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 1.p.) saistošiem 

noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. punktu, kurā noteikts, ka 

Vaiņodes novada dome sniedz materiālo pabalstu tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem:  

30.1. pensionāriem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 
30.2. 1. un 2. grupas invalīdiem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 

30.3. trūcīgām ģimenēm (personām). 

 
Konstatēts: Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens 

pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts 

nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu 

novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem  

Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet 

ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas 
cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  

33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, veselības un 

sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.12.2013. finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 
Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
13.1.1. Piešķirt Z. V. p.k. ………….., vienreizēju sociālo pabalstu operācijas izdevumu segšanai Ls 47,50 ( 

četrdesmit  septiņi lati, 50 santīmi ) no sociālā budžeta. 

13.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 

izpildei 
 

13.2. U. M. iesniegums 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2013.gada 16.decembra lēmums, Protokols Nr.25, 12.p. „Par U. 
M. iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu slimnīcas izdevumu segšanai. 

……. 

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, kurā noteikti pašvaldības 

sociālā dienesta uzdevumi, 12.pantu, kurā noteikti pašvaldības sociālā dienesta tiesības un pienākumi, un uz 
Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 1.p.) saistošiem 

noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. punktu, kurā noteikts, ka  

Vaiņodes novada dome sniedz materiālo pabalstu tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem:  
30.1. pensionāriem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 

30.2. 1. un 2. grupas invalīdiem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 

30.3. trūcīgām ģimenēm (personām). 
31. Pamatojums pabalsta saņemšanai ir iesniegums un medicīnisko izdevumu apliecinošs dokuments – 

stingrās uzskaites kvīts un čeki, par tekošo gadu. 

32. Slimnīcu atmaksai, ārstēšanās izdevumiem un medikamentiem 50% apmērā no maksājumu apliecinošos 

dokumentos uzrādītās summas, bet ne vairāk kā Ls 30,00 (trīsdesmit lati 00 santīmi). Vienai personai 
nepārsniedzot Ls 50, 00(piecdesmit lati 00 santīmi) viena kalendārā  gada laikā. 



…………. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.12.2013. finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.2. Noraidīt iesniegumu, jo ………. ir tuvinieki, kas ir apsolījuši viņu finansiāli atbalstīt 

 

13.3. U. M. iesniegums 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2013.gada 16.decembra lēmums, Protokols Nr.25, 13.p. „Par U. 

M. iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu operācijas izdevumu segšanai 
....... 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, kurā noteikti pašvaldības 

sociālā dienesta uzdevumi, 12.pantu, kurā noteikti pašvaldības sociālā dienesta tiesības un pienākumi, un uz 

Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 1.p.) saistošiem 
noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. punktu, kurā noteikts, ka 

Vaiņodes novada dome sniedz materiālo pabalstu tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem: 

30.1. pensionāriem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 
30.2. 1. un 2. grupas invalīdiem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 

30.3. trūcīgām ģimenēm (personām). 

31. Pamatojums pabalsta saņemšanai ir iesniegums un medicīnisko izdevumu apliecinošs dokuments – 

stingrās uzskaites kvīts un čeki, par tekošo gadu. 
32. Slimnīcu atmaksai, ārstēšanās izdevumiem un medikamentiem 50% apmērā no maksājumu apliecinošos 

dokumentos uzrādītās summas, bet ne vairāk kā Ls 30,00 (trīsdesmit lati 00 santīmi). Vienai personai 

nepārsniedzot Ls 50, 00(piecdesmit lati 00 santīmi) viena kalendārā  gada laikā. 
 

Konstatēts: ….. atbilst maznodrošinātas personas statusam, bet veselības stāvokļa dēļ ir nepieciešama sociālā 

aprūpe un atrašanās sociālajā atbalsta centrā un visam līdzekļu nepietiek. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, 

mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai 

mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām 

trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem  

Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet 

ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas 
cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  

33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, veselības un 

sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.12.2013. finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 
Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.1.1. Piešķirt ………. vienreizēju sociālo pabalstu operācijas izdevumu segšanai Ls 76,00( septiņdesmit 
seši lati, 00 sant.) EUR 108,14 ( viens simts astoņi euro, 14 centi ) no sociālā budžeta. 

13.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 

izpildei 

 

 

 



14.p. 

Par NI Celtnieku iela 6 dzīv. 5 un tam piekrītošās zemes izsoles noteikumu projektu 

/ziņo: S. Volkova / 

 

Iesniegts NI Celtnieku iela 6 dzīv. 5 un tam piekrītošās zemes izsoles noteikumu projekts un  NI pirkuma 
līgums. Ir nepieciešamas noteikt izsoles datumu un laiku. 

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.  

14. panta otrā daļas 3.punktu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 

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, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

  

14.1. Apstiprināt NI Celtnieku iela 6 dzīv. 5 un tam piekrītošās zemes izsoles noteikumu projektu. 

14.2. Rīkot NI Celtnieku iela 6 dzīvoklis 5 ar dzīvokļa kad.nr. 64920060521001005 un tam piekrītošās zemes 

domājamās daļas mutisku izsoli 
14.3. Noteikt izsoles datumu 2014.gada 6.februāris plkst. 11.00 

14.4. Izsoles sākumcena: EUR 2134.31 ( divi tūksoši viens simts trīsdesmit četri euro, 31 centi) , 

14.5. Nekustamā īpašuma  izsoles soli nosaka 7 %  no izsolāma nekustamā īpašuma nosacītās sākumcenas  

14.6. Uzdot domes juristei Sarmītei Volkovai noorganizēt izsoli.  

14.7. Lēmuma izrakstu iesniegt domes juristei Sarmītei Volkovai izpildei. 

 
 

 

15.p. 

Par projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 

Vaiņodes pašvaldībā” 2 kārtas rezultātiem 

 

/ziņo: O.Jurjevs / 
Informatīvi . 

Elīna Konstantinova – SIA „Baltline Globe” valdes pilnvarotā persona, Aigars Miemis- SIA „Vides 

konsultāciju birojs” izpilddirektors iepazīstina ar projekta realizāciju. 
Projekts ir beigu fāzē. Veicami trīs nozīmīgi darbi- labiekārtošana, asfaltēšana, notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas pieregulēšana. Problēma- lietusūdeņu ieplūde. Cilvēki negrib pieslēgt savas  individuālās dzīvojamās 

mājas pie kopējā tīkla. Projekts jābeidz 2014.gada 1. jūnijā 

 

 

 

16.p. 

Par izpilddirektora atskaite par padarīto 

/ziņo : O.Jurjevs/ 

 

Pamats: Vēlētāju apvienības „Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” deputātu Sandras Grosbergas un Sandras 

Ķempes iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 05.12.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1175, ar lūgumu 
kārtējā Domes sēdē sniegt ziņojumu par administrācijas un iestāžu darbu. 

 

Izpilddirektors Egils Juzups iepazīstina deputātus ar paveikto 2013.gadā. Izstrādāts nolikums „ Par 

informācijas uzturēšanu   Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā”. Informē par cirsmas „ Grava” izstrādi 



Embūtes pagastā. Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrāde 2014.-2020 gadam vēl turpinās.  

Vaiņodes iedzīvotāji vēl īsti neprot šķirot atkritumus. Tehnika sagatavota ceļu uzturēšanai ziemas periodā. 

Prioritāte ceļu uzturēšanā ir ceļiem uz pašvaldības iestādēm (skolas, bērnudārzs). 
S. Ķempe- Tehnikai jāsāk tīrīt ceļus agrāk . 

S. Grosberga- Kad mainīsies izskats pašvaldības mājas lapai ? 

S. Ķempe- Vajag izcenojumus pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem mājas lapā 

 

 

 

17.p. 

Par grozījumiem 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „Darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumā” 

/ziņo : O.Jurjevs / 

 

Iesniegti grozījumi 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „Darba samaksas un sociālo garantiju 
nolikumā” projekts 

Grozījumi izdoti saskaņā ar  Eiro ieviešanas kārtības likuma 32.pantu. 
 

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 – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

17. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada  pašvaldības 2012.gada 23.februāra „Darba samaksas  un sociālo 

garantiju nolikumā”” un izteikt tos šādā redakcijā: 

17.1.1. Aizstāt 11.punktā saīsinājumu un ciparu „Ls 50.00” ar vārdiem un ciparu „euro 71.14”; - 
deputātu atalgojums. 

17.1.2. Noteikumu 23.punktu izteikt šādā redakcijā „Domē ir viens priekšsēdētāja vietnieks”;  

17.1.3. Aizstāt 31.punktā saīsinājumu un ciparu „Ls 2.50” ar vārdiem un ciparu „euro 3.56”; - 

stundas likme, par darbu komisijās, kuri nav domes deputāti un pašvaldības darbinieki. 
17.1.4. Noteikumu 38.punktā ciparu un simbolu „20%” aizstāta ar ciparu un simbolu „30%”; - tā 

noteikts „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14.panta pirmā daļā 

17.1.5. Noteikumu 39.punktā ciparu un simbolu „20%” aizstāta ar ciparu un simbolu „30%”; tā 
noteikts „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14.panta pirmā daļā 

17.1.6. Noteikumu 44.punktā saīsinājumu un ciparu „Ls 50.00” ar vārdiem un ciparu „euro 71.14”. – 

par redzes pārbaudi un redzi uzlabojošu medicīnisko optisko līdzekļu iegādes apmaksu vienu reizi gadā. 
17.1.7. Grozījumi, kas minēti 1., 3., 6.punktā stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

17.1.8. Grozījumi, kas minēti 2., 4., 5.punktā stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

17.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2014.gada 01.janvāri. 

 

18.p. 

Par finansējumu Liepājas reģiona novadu būvvaldei 

/ziņo : O.Jurjevs / 

 

Pamats: Liepājas reģiona novada būvvaldes vadītāja A Vaivara iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 
20.11.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1118, ar aicinājumu Vaiņodes pašvaldībai līdzfinansēt Liepājas reģiona 

novada būvvaldes darbību 2014 gadā paredzot dotāciju 10286.00 EUR apmērā.  
 

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 – 5 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, Aigars 

Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – 2 ( Sandra Ķempe, Sandra Grosberga) 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

18.1.  Piedalīties ar līdzfinansējumu 2014. gadā EUR 10286.00 (desmit tūkstoši divi  simti astoņdesmit seši  

euro,00 centi) apmērā Liepājas reģiona novadu būvvaldei darbības pilnveidošanai no Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta 

18.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Liepājas reģiona novadu būvvaldei un iesniedzams pašvaldības 

grāmatvedībā 
 

 

19.p. 

Par SIA „Kalser ” juridiskās adreses reģistrāciju 

/ziņo : O.Jurjevs / 

 

Pamats: SIA„ Kalser” reģ. nr.  42103065342, valdes priekšsēdētāja Ā. T. iesniegums saņemts Vaiņodes 

novada domē 16.12.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1211, ar lūgumu atļaut reģistrēt juridisko adresi Vaiņodes 
novada domei piederošajā īpašumā Kalnu ielā …dzīvoklis Nr…,Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

Dzīvokļa kadastra nr.64540040025001006. 

Konstatēts: SIA „Kalser” reģ. nr.  42103065342 reģistrēts Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 
26.04.2013. Darbības veids: graudaugu (izņemot rīsu) pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana. Dzīvoklis ar 

kad.Nr.64540040025001006, Kalnu ielā …, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. ir Vaiņodes pašvaldībai 

piederošs īres dzīvoklis un  ir noslēgts īres līgums uz … vārda. …. piekrīt SIA „Kalser” juridiskās adreses 
reģistrācijai. 

 

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. 

 
1635 iziet Visvaldis Jansons 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 7 (Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors 
Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

19.1. Atļaut SIA „Kalser” reģ.nr. 42103065342 reģistrēt juridisko adresi Kalnu ielā … dzīvoklis Nr……, 
Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ar dzīvokļa kadastra Nr.64540040025001006 

19.2. Lēmuma izraksts nosūtāms SIA „Kalser” valdes priekšsēdētājam … 

 

 
 

 

20.p. 

Par parāda segšanu 

/ziņo : O.Jurjevs / 

Pamats: A. S. , p.k. …….., dzīvojošs ………. Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/1213, saņemts 19.12.2013, 



Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut segt ….. parādu „Sociālā atbalsta centrā Vaiņode”  Ls 293,68 (divi 

simti, deviņdesmit trīs lati, 68 santīmi) apmērā piegādājot Vaiņodes novada domei malku.  

 
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 (Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors 
Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
20.1. Atļaut segt … parādu „Sociālā atbalsta centrā Vaiņode”  Ls 293.68 (divi simti, deviņdesmit trīs lati, 68 
santīmi) apmērā piegādājot Vaiņodes novada pašvaldībai malku. 

20.2. Malkas cena Ls 16.00 ( EUR 22,76 (divdesmit divi euro, 76 centi )) par vienu kubikmetru  

20.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un nosūtāms A.S. 
 

 

21.p. 

Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 

/ziņo : O.Jurjevs / 

 
Pamats: Kurzemes plānošanas reģiona  attīstības padomes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas iesniegums Nr.2-

5.5/232/13  saņemts Vaiņodes novada domē 13.11.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1092, ar aicinājumu Vaiņodes 

pašvaldībai līdzdarboties reģiona  darbības pilnveidošanā, 2014 gadā paredzot dotāciju 1500.00 EUR 
apmērā.  

 

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. 

 
1640 atgriežas Visvaldis Jansons 
 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

21.1.  Piedalīties ar līdzfinansējumu 2014. gadā EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti  euro,00 centi) 
apmērā Kurzemes plānošanas reģiona darbības pilnveidošanai no Vaiņodes novada pašvaldības 

pamatbudžeta 

21.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Kurzemes plānošanas reģionam un iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 1745 

 
Sēdes vadītājs:       O.Jurjevs 

 

Sēdes protokolētājs:      I.Pūlīte 
 



Protokols parakstīts 2014.gada 2. janvārī 

 


