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Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2016.gada 29. jūnijā 

Sēde sasaukta: plkst. 800 

Sēdi atklāj: plkst. 800 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – izpilddirektora vietniece/juriste Evita Vanaga 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga, Aigars Dīks 

Nepiedalās: Zigmunds Mickus, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis  

Uzaicināti piedalīties un piedalās: nav 

Darba kārtībā: 
 

1. Par Vaiņodes novada pašvaldības 2015. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu. 
2. Par Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldes vadītājas Inetas Butānes iesnieguma izskatīšanu 
3. Par dzīvesvietas deklarēšanu 
4. Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 
5. Par iepirkuma komisijas lēmuma apstiprināšanu. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Pieturēties pie izsludinātās Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes darba kārtības. 

Tiek veikts sēdes audioieraksts. 
 
 

1. 
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Par Vaiņodes novada pašvaldības 2015. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu. 
/ziņo: V. Jansons/ 

 

Likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2) apakšpunktā noteikts, ka tikai dome var apstiprināt 
gada publisko pārskatu. 
72. pants. Dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu. 
Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par: 
1) divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par saistību un 
garantiju apjomiem; 
2) pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 
3) pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām tā izmaiņām; 
4) iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības 
plāna īstenošanā, tai skaitā par: 
a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
c) iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas 
plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā; 
5) zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā 
gada saimniecisko pārskatu; 
6) domes lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu; 
7) Valsts kontroles revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai; 
8) pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos; 
9) veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai; 
10) pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām 
piedalīties lēmumu apspriešanā. 
Pašvaldības gada publiskajam pārskatam var pievienot arī citu informāciju. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par 
gada publiskajiem pārskatiem” pārskatā papildus Likuma “Par pašvaldībām” 72.pantā norādītajai 
informācijai iekļaujamas šo MK noteikumu 3.punktā minētās prasības, bet 13.punktā noteikts, ka Pārskatā 
iekļaujamo informāciju sagatavo, pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un analizējamiem 
rādītājiem. Rādītājus iekļauj pārskata tekstā un izmanto, lai pamatotu apgalvojumus, kas raksturo padarītā 
darba apjomu, rezultātu, efektivitāti vai ietekmi. 
Ņemot vērā “Likuma par budžetu un finanšu vadību” 14.panta trešās daļas nosacījumus, pašvaldībām 
Pārskati:  

1. jāsagatavo līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam; 
2. mēneša laikā pēc sagatavošanas jāpublicē savā mājas lapā internetā; 
3. jāiesniedz VARAM publicēšanai mājas lapā www.varam.gov.lv . 

Pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā pašvaldībā. Vēlams konkrēti norādīt, kur, kādās dienās un 
laikā, kādā veidā Pārskata teksts ir pieejams.  
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto,  
 
Atklāti balsojot:   
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības, Reģ. nr. 90000059071, publisko pārskatu par 2015.gadu. 

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

1.3. Vaiņodes novada pašvaldības publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai publicēšanai mājas lapā. 
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1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
2.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldes vadītājas Inetas Butānes iesnieguma 
izskatīšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldes vadītājas Inetas Butānes p.k. ….., iesniegums, saņemts 

Vaiņodes novada pašvaldībā 21.06.2016, iereģistrēts ar Nr. 3-6/670 ar lūgumu atbrīvot no darba uz pašas 

vēlēšanos, jo saskaņā ar likumu “ Par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā” 6. pantu, 

amatpersonai ir atļauts savienot valsts amatpersonu amatu ne vairāk kā diviem citiem algotiem amatiem. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Atbrīvot Inetu Butāni p.k. …. no Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldes vadītājas amata ar 2016.gada 

30.jūniju. 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā, grāmatvedībā un Inetai Butānei. 

 

3.p. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: … 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu 
nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama 
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums 
vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 
līgumiska pamata. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1. Atļaut … p.k… deklarēt dzīvesvietu adresē …iela … dzīvoklis .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. 
3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
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4.p. 
Par  Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 28.06.2016. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-
6/695, ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadējā atvaļinājuma, divas kalendārās nedēļas sākot ar 2016.gada 
07.jūliju. 
 
Saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta, ikgadējais 
apmaksātais atvaļinājums, pirmo daļu, Amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura 
ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu, 
Saskaņā ar Darba likuma 149.panta 1.daļu, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu un  2.daļu, savstarpēji vienojoties ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt 
pa daļām un Vaiņodes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 42. punktu 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 5 (Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars Dīks); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k. ….,  daļu no 
ikgadējā apmaksātātā atvaļinājuma, divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, no 2016.gada 
07.jūlija līdz 2016. gada 20.jūlijam (ieskaitot), par darba gadu no 2015.gada 01.jūlija līdz 2015.gada 
31.decembrim. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR –5 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars Dīks); PRET – nav; 
ATTURAS – nav, saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
deputāts Oļegs Jurjevs nepiedalās lēmuma pieņemšanā. 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus veikt 
Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM, p.k. .. 
 
4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā. 
 
 

5.p. 
Par iepirkuma komisijas lēmuma apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Ir noslēdzies  iepirkums „Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē”, identifikācijas Nr. VND, 2016/8 
Nepieciešams apstiprināt iepirkumu komisijas lēmumu. 

Iepirkumā pasūtītājs Vaiņodes novada dome, Reģ. Nr.90000059071 

Iepirkumu veic saskaņā ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja 2016. gada 31.maija   rīkojumu Nr. 05-
11-s „Par iepirkumu komisijas izveidi” noteikta iepirkuma „Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē”, 
identifikācijas Nr. VND 2016/8 iepirkumu komisija. Iepirkuma identifikācijas numurs:       VND 2016/8 

Noteiktā laikā pieteikušies divi pretendenti: 
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1. SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, reģ.Nr.42103019682, 

2. SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ.Nr.42103000806 

Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar šādu pretendentu:  

SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, reģ.Nr.42103019682, par piedāvāto summu EUR 91 241.68, bez pievienotās 
vērtības nodokļa, jo tas ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilst nolikuma prasībām, iegūstot 
98.12 punktus pēc piedāvājuma vērtēšanas. 

SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ.Nr.42103000806, piedāvājums tiek noraidīts, par piedāvāto summu  EUR 
96 905.44, jo ir atzīts par otro saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, iegūstot 95,62 punktus pēc 
piedāvājumu vērtēšanas. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.  Slēgt līgumu ar SIA „Ceļu, tiltu būvnieks”, reģ.Nr.42103019682, par piedāvāto summu EUR 
91 241.68, (deviņdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit viens euro 68 centi) bez pievienotā 
vērtības nodokļa (PVN). 

5.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un SIA “Ceļu tiltu būvnieks” izpildei. 
 

Sēdi slēdz plkst. 820 

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                                         V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:        /personīgais paraksts/                                E.Vanaga 

  

 

Protokols parakstīts 2016.gada 5. jūlijā 

 


