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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 

Nr.16 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2019. gada 15. novembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.800 

 

Sēdi atklāj plkst.830 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Vita Barakauska 
 
Piedalās deputāti – Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Arturs Blumbergs, 
Zigmunds Mickus 
 
Nepiedalās: Valdis Līkosts (pamatdarbs), Sandra Grosberga (pamatdarbs), Oļegs Jurjevs (slimības 
dēļ). 
 
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils. 
                                                                                                                                                                                                                          
Sēdes darba kārtība: 

1. Par apbalvojumiem: 
1.1.Par Vaiņodes novada apbalvojumu piešķiršanu. 
1.2.Par dāvanu Mirandai Ulbertei. 
1.3.Par dāvanu SIA “Priekules slimnīca” 

 
Atklāti balsojot:  
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Arturs 
Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1. Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

Tiek veikts sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-
protokoli/ 

 



2 
 

 
 

1.p. 
Par apbalvojumiem 

/ziņo: V. Jansons / 
1.1. Par Vaiņodes novada apbalvojumu piešķiršanu. 
Vaiņodes novada apbalvojumiem izvirzīti sekojoši pretendenti: 
Ineta Jurķe  - Miķelsone: 1 pieteikums – Par nesavtīgu palīdzību projekta “Reiz bija… ir un būs” 
materiālu savākšanā, apkopošanā un noformēšanā. Par aktīvu dalību pasākumu organizēšanā 
Vībiņos 
Ruta Barute un grupa ”Vēstures faktu apkopotāji”: 1 pieteikums- Embūtes vēstures apkopošana, 
pasākuma “Reiz Vībiņos…” organizēšana.  
Viesturs Legzdiņš: 1 pieteikums – Par Vaiņodes novada vārda nešanu sabiedrībā, rīkojot izstādes 
un bez atlīdzības vadot ekskursijas iekārtotajā ģimenes objektā “Kadiķi”. Par aktīvu iesaistīšanos 
novada sabiedriskajā dzīvē. 
Komitejā tiek nolemts pasniegt: 
Goda diplomu- vienai personai  - Inetai Jurķei – Miķelsonei; 
Pateicības rakstu- vienai personai  - Rutai Barutei ar grupu “Vēstures faktu apkopotāji”; 
Atzinības rakstu- vienai personai – Viesturam Legzdiņam; 
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 – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Arturs 
Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

1.1. Apstiprināt Vaiņodes novada apbalvojumu saņēmējus: 
1.1.1. GODA DIPLOMS  un EUR 150.00, pēc nodokļu nomaksas – Ineta Jurķe – Miķelsone;  
1.1.2. PATEICĪBAS RAKSTS un EUR 100.00, pēc nodokļu nomaksas – Ruta Barute un grupa 
“Vēstures faktu apkopotāji”; 
1.1.3. ATZINĪBAS RAKSTS un EUR 50.00, pēc nodokļu nomaksas – Viesturs Legzdiņš. 

1.2. Vaiņodes novada apbalvojumus pasniegt 15.11.2019. svinīgajā Valsts svētku pasākumā 
Vaiņodes kultūras namā. 
 
1.2. Par dāvanu Mirandai Ulbertei. 
Ar 2019. gada 1. oktobri Vaiņodes mūzikas skolas ilggadējā direktore Miranda Ulberte ir atbrīvota 
no amata pēc pašas vēlēšanās. Miranda Ulberte bija Vaiņodes mūzikas skolas dibināšanas idejas 
autore un ilggadēja  skolas direktore.  
Tiek ieteikts dāvināt  Liepājas dāvanu karti 100.00 EUR vērtībā, pēc nodokļu nomaksas, kā 
pateicību par ieguldīto darbu. 

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:  
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PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Arturs 
Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
1.2.1. Apstiprināt Liepājas dāvanu kartes 100.00 EUR (viens simts euro) vērtībā, pēc nodokļu 
nomaksas, piešķiršanu bijušajai Vaiņodes Mūzikas skolas direktorei Mirandai Ulbertei. 
1.2.2. Vaiņodes novada apbalvojumus pasniegt 15.11.2019. svinīgajā Valsts svētku pasākumā 
Vaiņodes kultūras namā. 
 
1.3.Par dāvanu SIA “Priekules Slimnīca”. 
Vaiņodes novada pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja SIA “Priekules slimnīca”. SIA “Priekules 
slimnīca” pamatdarbības veids ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu un 
ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Uzņēmumā tiek piedāvāta 
iedzīvotāju medicīniskā aprūpe atbilstoši veselības aprūpes bāzes programmai. Uzņēmuma 
galvenie darbības virzieni ir: ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana iedalītā limita 
apjomā; dienas stacionāra pakalpojumi iedalītā limita apjomā; diennakts steidzamās medicīnas 
palīdzības punkta pakalpojumi; stacionāro veselības aprūpes pakalpojumi(aprūpes gultas) iedalīto 
limitu apjomā; zobārstniecības pakalpojumi; medicīniskā mājas aprūpe.  
2019. gada novembrī tiek atzīmēta Priekules slimnīcas dibināšanas 60 gadu jubileja. 
Priekšlikums  dāvināt  biļetes SIA “Priekules slimnīca darbiniekiem” uz Liepājas teātra izrādi par 
302.40 EUR, tai skaitā PVN. 

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 – 6 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Arturs 
Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

1.3.1. Apstiprināt Liepājas teātra izrādes biļešu dāvinājumu par kopējo summu 302.40 EUR ( trīs 
simti divi euro un 40 centi) SIA “Priekules slimnīca” darbiniekiem. 
 
 

Sēde beidzas plkst. 9.00 
 
 
Sēdes vadītājs:                                 …………………………..  Visvaldis Jansons 
 
 

 

Protokolēja:    ……………………………. Vita Barakauska 

 
 
 
Protokols parakstīts 2019. gada 19. novembrī 
 


