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LATVIJAS  REPUBLIKA 

 
VAIŅODES   NOVADA  DOME 

 
Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435, 

 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

 
Nr. 16 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2016.gada 9. augustā 

Sēde sasaukta: plkst. 1600 

Sēdi atklāj: plkst. 1600 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē –sekretāre Inese Pūlīte 

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

Nepiedalās: Zigmunds Mickus, Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Aigars Dīks 

Uzaicināti piedalīties un piedalās: pašvaldības izpilddirektora vietniece, juriste Evita Vanaga 

Darba kārtībā: 
 

1. Par grozījumiem Vaiņodes novada domes  21.07.2016.sēdes lēmumā” Par aizņēmumu no Valsts 
kases”, protokols Nr. 15., 16.p. 

2. Par aizņēmumu no Valsts kases 
3. Par Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldi 
4. Par vienreizēju sociālo pabalstu 
5. Par ēkas Baznīcas ielā 26, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. uzņemšanu pašvaldības 

bilancē 
6.  Par līdzfinansējumu dalībai šautriņu mešanas sacensībās Nīderlandē. 

Atklāti balsojot:   

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

Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

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

1.p. 
Par grozījumiem Vaiņodes novada domes  21.07.2016.sēdes lēmumā” Par aizņēmumu no 

Valsts kases”, protokols Nr. 15., 16.p. 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
    Pamats:   Šā gada jūnija mēnesī Vaiņodes novada domē, veicot iepirkuma procedūru “Asfalta segas 
atjaunošana Raiņa ielā Vaiņodē, Vaiņodes novadā”, noskaidrojās, ka  izmaksas ceļu būvniecībā ir 
samazinājušās. Šai sakarā tika nolemts realizēt otru projektu “Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē”, 
kas arī ir noslēdzošais posms Vaiņodes centra ielu pārbūvē.  

Iepirkumu konkursa rezultātā – identifikācijas numurs: VND 2016/8 – pēc iepirkuma procedūras 
ziņojuma 2016.gada 20.jūnijā nolemts slēgt līgumu ar pretendentu: SIA ,,Ceļu, tiltu būvnieks”. 

      Ieguvumi no projekta “Vienības ielas rekonstrukcija Vaiņodē” realizācijas ir sekojoši:       

1.Vienības iela savieno trīs iepriekšējos gados pārbūvētās ielas                                 

2.Gājēju drošībai tiks uzbūvēts trotuārs un apgaismota gājēju pāreja.                          

3. Projekts atrisina lietus ūdeņu novadīšanas jautājumu.                                              

4. Asfaltbetona segas uzturēšana prasa mazāk laika un līdzekļu. 

 

Tā kā abu ielu – gan Raiņa ielas gan Vienības ielas asfaltēšanas darbu izpildes un samaksas termiņi ir 
2016.gada oktobris, nepieciešams aizņēmums Vienības ielas rekonstrukcijai. 

 

 
 
 

  
aizņēmums 

(EUR) 

pašvaldības 
līdzfinansējums 

(EUR) 

cits 
(EUR) 

piezīmes* 

1 2 3 4 5 6 

Vienības ielas 
rekonstrukcija 

Vaiņodē 
114402.43 85800.00 28602.43 -  

 
 
Atklāti balsojot:   

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

Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Izdarīt grozījumus  Vaiņodes novada domes 21.07.2016. sēdes lēmumā “ Par aizņēmumu no 

Valsts kases, protokols Nr. 15,16.p. un izteikt  to šādā redakcijā: 

1.1.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Vienības ielas rekonstrukcijai Vaiņodē, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novadā. 
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1.1.2. Aizņēmuma summa 85 800 EUR (Astoņdesmit pieci tūkstoši astoņdesmit euro) un 
procentu maksājumi atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei 

1.1.3. Aizņēmuma izņemšanas laiks - 2016.gada oktobris 
1.1.4. Aizņēmuma paredzētais atmaksas termiņš 12 gadi  
1.1.5. Aizņēmuma plānotais atliktais pamatsummas maksājums uz 2 gadiem – no 

2018.gada 
1.1.6. Apmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta  

1.2. Lēmuma  izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 

 
 

2.p. 

Par aizņēmumu no Valsts kases 

/ziņo : V. Jansons/ 

    

   Pamats: Raiņa iela Vaiņodē ,Vaiņodes pagastā , Vaiņodes novadā laika gaitā ir izveidojusies kā 
galvenā iela Vaiņodē. Gar Raiņa ielas malām atrodas izglītības, administratīvās, rūpniecības, veselības 
aprūpes iestāžu ēkas kā arī  dzīvojamo māju  sektors. Šajā sakarā radusies situācija, ka vecāka asfalta 
sega Vaiņodē ir tieši Vaiņodes centrā Raiņa ielā. Realizējot projektu „Ceļa seguma atjaunošana 
posmam Raiņa ielā ,Vaiņodē , Vaiņodes pagastā , Vaiņodes novads” tiek atjaunota sabrukusī 
asfaltbetona kārta  649,56 m garumā, brauktuves platums 6 m . Šajā  atjaunojamā posmā bez 
asfaltēšanas  tiek veikta virszemes noteces regulēšana  (caurteku nomaiņa , sāngrāvju pārtīrīšana) kā 
arī krustojumu, gājēju pāreju un laukumu pārbūve atbilstoši Latvijas Valsts Standartu, projektēšanas 
un būvniecības normu un noteikumu prasībām. 

 

 
 

Projekta 
nosaukums 

Projekta 
kopējās 

izmaksas 
(EUR) 

Finansēšanas avoti 

aizņēmums 
(EUR) 

pašvaldības 
līdzfinansējums 

(EUR) 

cits 
(EUR) 

piezīmes* 

1 2 3 4 5 6 

Ceļa seguma 
atjaunošana 

posmam Raiņa 
ielā, Vaiņodē, 

Vaiņodes 
pagastā, 

Vaiņodes 
novads 

125008.55 93000.00 32008.55 -  

 
       Atklāti balsojot:   

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

Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē “Ceļa seguma atjaunošana posmam Raiņa ielā, Vaiņodē, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novads” 
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2.2. Aizņēmuma summa 93 000 EUR (Deviņdesmit trīs tūkstoši  euro) un procentu maksājumi 
atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei 

2.3. Aizņēmuma izņemšanas laiks - 2016.gada oktobris 
2.4. Aizņēmuma paredzētais atmaksas termiņš 12 gadi  
2.5. Aizņēmuma plānotais atliktais pamatsummas maksājums uz 2 gadiem – no 2018.gada 
2.6. Apmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta  
2.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas un Vaiņodes 
novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

 

3.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldi 

/ziņo : V. Jansons/ 

Ar 2016.gada 30.jūniju Vaiņodes novada pašvaldības būvvaldē darba tiesiskās attiecības ir pārtraukusi 
būvvaldes vadītājs, arhitekts, lai nodrošinātu valsts pārvaldes uzdevuma izpildes nepārtrauktību publiska 
persona var deleģēt citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja cita publiskā persona attiecīgo 
uzdevumu var veikt efektīvāk. Priekšlikums deleģēt Priekules novada pašvaldības būvvaldei nodrošināt 
Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskumu veicot būvvaldes 
funkciju. Iesniegts Deleģēšanas līguma projekts. 
 
Izmaksas: 
1) darba alga mēnesī  1 darbiniekam EUR 416.00 + darba devēja VSAOI  EUR 98.13 = EUR 514.13. 
  2 darbiniekiem EUR 832.00 alga + EUR 196.26 darba devēja VSAOI = EUR 1028.26 
2) darba alga gadā 2 darbiniekiem: EUR 9152.00 alga  + EUR 832 atvaļinājums + EUR 2355.12 darba 
devēja VSAOI = kopā EUR 12339.12 
 
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; 
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; 
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10) līguma darbības termiņu; 
11) citus būtiskus līguma nosacījumus. 
 
Atklāti balsojot:   

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

Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1. Ar 31.08.2016. likvidēt no Vaiņodes novada pašvaldības administrācijas struktūras Vaiņodes novada 
pašvaldības būvvaldi. 
3.2. Ar 31.08 2016. likvidēt no Vaiņodes novada pašvaldības štatu saraksta sekojošas amata vienības: 

3.2.1. būvvaldes vadītājs/arhitekts, profesijas kods 1323 03, 0.2 slodze ar darba algu EUR 416.00 
mēnesī; 
3.2.2. būvinspektors, profesijas kods 2422 54, 0.3 slodze ar darba algu EUR 416.00 mēnesī. 

3.3. Deleģēt Priekules novada pašvaldības būvvaldei nodrošināt Vaiņodes novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskumu veicot būvvaldes funkciju. 
3.4. Slēgt Deleģēšanas līgumu ar Priekules novada pašvaldības domi uz 1 (vienu) gadu no 2016.gada 
01.septembra līdz 2017. gada 31.augustam. 
3.5. Piešķirt Priekules novada pašvaldības domei finanšu līdzekļus tādā apmērā, kādā paredzēts deleģētā 
pārvaldes uzdevuma veikšanai Vaiņodes novada pašvaldības budžeta ietvaros, t.i., mēnesī EUR 1028.26, 
gadā EUR 12 339.12. 
3.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Priekules novada pašvaldības domē. 
 
 

4.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats : ….. 

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 un 09.08.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

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

Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu atbalstu EUR 300.00 (trīs simti euro, 00 centi) ….. no sociālā 

budžeta. 

4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un sociālajā dienestā. 
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5.p. 
Par ēkas Baznīcas ielā 26, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ņemšanu pašvaldības 

bilancē 

/ziņo : V. Jansons/ 

Konstatēts: Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0362, adresē Baznīcas iela 26, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.48 ha platībā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Uz zemes gabala 
atrodas trīs ēkas: dzīvojamā māja 77 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0362 001, šķūnis 45 m2 
platībā ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0362 002 un šķūnis 19 m2 platībā, ar kadastra apzīmējumu 6492 
006 0362 003. Ēkas mantojuma kārtā piekrīt … No minētām ēkām persona ir atteikusies, iesniegums 
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 2016.gada 28.jūlijā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/793. 
Īpašums atrodas Vaiņodes ciema teritorijā pretī Vaiņodes vidusskolai, minētais īpašums nav apdzīvots un 
apsaimniekots vairāk nekā 10 gadus, degradē apkārtnes ainavu. 
Sakarā ar to, ka zeme zem ēkām ir Vaiņodes novada pašvaldībai piekrītoša, pašvaldība ir gatava minēto 
īpašumu apsaimniekot, ņemot ēkas pašvaldības bilancē. 
 
Pamatojoties uz likumu “Par budžetu un finanšu vadību” un 2009.gada 15.decembra MK noteikumiem 
Nr.1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti” 
 
Atklāti balsojot:   

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

Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1. Ņemt pašvaldības bilancē ēkas ar kadastra apzīmējumu: 
 5.1.1. 6492 006 0362 001, 77 m2 platībā,  ar kadastrālo vērtību EUR 1183.00; 
 5.1.2. 6492 006 0362 002, 45 m2 platībā,  ar kadastrālo vērtību EUR 48.00.; 
 5.1.3. 6492 006 0362 003, 19 m2 platībā,  ar kadastrālo vērtību EUR 20.00.; 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

6.p. 
Par līdzfinansējumu dalībai šautriņu mešanas sacensībās Nīderlandē 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats: Biedrības “ Latvijas Darts Organizācija”, Reģ. Nr. 40008105401, prezidenta Oskara Kovaļevska 
iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 03.08.2016. iereģistrēts ar Nr. 3-6/815 ar lūgumu atbalstīt 
Irēnas Bauzes dalību Pasaules reitinga sacensībās šautriņu mešanā Nīderlandē “ Eiropas Čempionāts 2016.” 
piešķirot līdzfinansējumu EUR 200.00. 
 
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 un 09.08.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:   

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

Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 200.00 (divi simti euro, 00centi) biedrībai “ Latvijas Darts 
Organizācija”, Reģ. Nr. 40008105401, AS Swedbank (HABALV22), konta Nr. 
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LV41HABA0551014308137, Irēnas Bauzes dalībai Pasaules reitinga sacensībās šautriņu mešanā 
Nīderlandē “ Eiropas Čempionāts 2016.”  

 
6.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams biedrībai “ Latvijas Darts Organizācija” un Vaiņodes novada 

pašvaldības grāmatvedībā. 
 
 
 
 

Sēdi slēdz plkst. 1630 

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                               V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/               I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2016.gada 12. augusts 

 
 

 

 


