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SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 17 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2014.gada 25. septembrī 

 

Sēde sasaukta: plkst.15
00 

 

Sēdi atklāj: plkst.15
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs Jurjevs  

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti : Visvaldis Jansons , Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, 

Vitauts Pragulbickis 

 

Nepiedalās: Sandra Ķempe (slimības dēļ), Aigars Dīks ( pamatdarba dēļ) 

 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: galvenā grāmatvede - Sandra Ikarte, izpilddirektora vietniece, jurists- Evita 

Vanaga, izpilddirektors- Egils Juzups 

 

Darba kārtība:  

1. Par adreses piešķiršanu zemes gabalam 

2. Par platības precizēšanu 

3.    Par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību platību precizēšanu. 

4.   Par pašvaldībai piederošās cirsmas “ Krūklīši” izsoles noteikumu projektu. 

5.   Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

 5.1. Par NĪ Ķiršu iela 5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu.  

 5.2.  Par NĪ Kalna iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 

              5.3. Par NĪ Kalna iela 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 

6.   Par mūzikas skolas pedagogu ceļu izdevumu apmaksu. 

7.   Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā. 

8.   Par PII “ Zīlīte” tarifikāciju. 

9.   Par Vaiņodes vidusskolas pedagogu  tarifikāciju 

10. Par Vaiņodes Mūzikas skolas tarifikāciju 

11. Par grozījumiem 23.01.2014. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 “ Vaiņodes novada 

pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

12. Par … iesnieguma izskatīšanu 

13. Par nedzirdīgo sporta biedrības “ Liepava” iesnieguma izskatīšanu. 

14. Par NĪ “ Ķiršu iela 7, Vaiņode, Vaiņodes nov.” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
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15. Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu tarifikāciju. 

16. Par dzīvokļa piešķiršanu. 

17. Par atļaujas izsniegšanu SIA “ Embūtes dārzs” 

18. Par internātpamatskolas tarifikāciju 

19. Par ceļa izdevumu kompensāciju PII “Zīlīte” 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

 Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot  papildjautājumus:       

 

18. Par internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju. 

19. Par ceļa izdevumu kompensāciju PII “Zīlīte” mūzikas skolotājai. 

20. Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem. 

 

1.p. 

  Par  adreses piešķiršanu  

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: I.P  p.k. …., dzīvojoša ….., iesniegums saņemts 02.09.2014. Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 

3-6/899, ar lūgumu piešķirt zemes gabalam “Čakstes iela 20A” ar kadastra apz. 6492 006 0824, 4.2481 ha 

platībā adresi Čakstes iela 20A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., lai varētu ierakstīt NĪ “Čakstes iela 

20A” zemesgrāmatā. 

Konstatēts: NĪ ar nosaukumu “Čakstes iela 20A” ar kad. apz. 6492 006 0824, kurš sastāv no zemesgabala 

4.2481 ha platībā piekrīt I. P. ( 2014. gada 25. augusta Centrālās zemes komisijas lēmums Nr. 9708, par 

īpašumu tiesību atjaunošanu). Šobrīd zemesgabalam nav piešķirta adrese. Zemes lietošanas mērķis ir: zeme, uz 

kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, saskaņā ar Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013.-

2024. g. zemesgabals atrodas ciema savrupmāju apbūves teritorijā. 

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 2. 

Adresācijas objekts ir: 2.10. apbūvei paredzēta zemes vienība;  Vaiņodes novada teritorijas plānojums 2013.g.-

2024. g., III SĒJUMS TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI, 319.p.Savrupmāju 

apbūve ir teritorijas izmantošanas veids, kas ietver zemes, ēkas un citas būves vai to daļas izmantošanu brīvi 

stāvošu viena vai divu dzīvokļu dzīvojamo māju, t.sk. dvīņu māju apbūvei, pagalmu un dārzu ierīkošanai, kā arī 

nepieciešamo palīgēku un būvju izvietošanai, un Grafiskās daļas Nr. 1. Pamatojoties uz iepriekšminēto un 

17.09.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Noteikt zemes gabalam “Čakstes iela 20A” ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0824, 4.2481 ha platībā, 

zemes lietošanas mērķi: Individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme, kods: 0601 

1.2. Zemes gabalam “Čakstes iela 20A”, ar kad apz. 6492 006 0824, 4.2481 ha platībā piešķirt adresi: Čakstes 

iela 20A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienestā un Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu 

speciālistam izpildei. 
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2.p. 

Par platības precizēšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: SIA “Latvijasmernieks.lv”, Dienvidkurzemes birojs, Reģ. Nr. 40003783960, juridiskā adrese: Graudu 

iela 27/29, LV-3412, iesniegums saņemts 09.09.2014. Vaiņodes novada domē un iereģistrēts ar Nr. 3-6/944, ar 

informāciju, ka ir veikta īpašuma “Dzilnīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0192, zemes 

kadastrālā uzmērīšana. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktā zemes platība ir lielāka par pašvaldības lēmumā 

norādīto zemes platību, kas ir 2014. gada augustā uzmērīta zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 008 

0192, platība 0.2130 ha. Lūdzam pašvaldību pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu. 

Konstatēts: Vaiņodes pagasta padomes 2009. gada 12. februāra lēmumā par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

ir 0.09 ha, veicot 2014. gada augustā zemes vienības uzmērīšanu ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0192, 

konstatēta platība 0.2130 ha. 

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2.panta (9) Ja kadastrālajā uzmērīšanā 

noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka par to un zemes 

gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā 

noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības precizēšanu. Kadastrālajā 

uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā 

lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli 

uzmērīti.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.09.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:  

  

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Precizēt kadastra datos zemesgabala “Dzilnīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. kad. apz. 6492 008 0192, 

platību no 0.09 ha uz  0.2130 ha. 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienestā un Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu 

speciālistam izpildei. 

 

3.p. 

Par zemes reformas pabeigšanai nodoto zemes vienību platību precizēšanu. 

/ ziņo : O. Jurjevs/ 

 

Pamats: Valsts zemes dienesta, reģ. Nr. 90000030432, juridiskā adrese: 11. novembra krastmala 31, Rīga, LV-

1050, vēstule saņemta 20.08.2014. Vaiņodes novada domē iereģistrēta ar Nr. 3-6/584 ar zemes vienību 

sarakstiem, kuras ir nodotas reformas pabeigšanai, valstij piekritīgās zemes un publiskie ūdeņi. Lūdzot izvērtēt 

sarakstā iekļauto informāciju un datu atlasē konstatētajām zemes vienībām, kurām kadastra informācijas 

sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot 

noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas, pieņemt pašvaldības lēmumu par zemes vienību platību 

precizēšanu. 

Pamatojoties uz MK 2012. gada 10. aprīļa noteikumu Nr.263 “Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra 

datu aktualizācijas noteikumi” 132.1. apakšpunktu, “līdz zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai Kadastra 

informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība no kadastra kartes platības drīkst atšķirties 

pieļaujamās platību atšķirības robežās. Pieļaujamo platību atšķirību aprēķina no Kadastra informācijas sistēmā 

(teksta daļā vai kadastra kartē) reģistrētās zemes vienības platības, izmantojot šādu formulu: 132.1.1.p. zemes 

vienībām ar platību līdz vienam hektāram –±0,1√P, kur 132.1.2.p. zemes vienībām ar platību, lielāku par vienu 

hektāru, – ±0,25√P, kur (P – Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā vai kadastra kartē reģistrētā minimālā 

zemes vienības platība hektāros;” 132.3.apakšpunktu “par atšķirību starp Kadastra informācijas sistēmas teksta 
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datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, kas pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas, attiecībā 

uz pašvaldībai piekrītošajām zemēm Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība informē vietējo 

pašvaldību, kas pieņēmusi lēmumu par zemes piekritību vai piederību pašvaldībai. Kadastra informācijas 

sistēmā reģistrē precizēto zemes vienības platību atbilstoši vietējās pašvaldības precizētajam lēmumam par 

zemes vienības platību; Kadastra informācijas sistēmas teksta daļā reģistrētā zemes vienības platība atšķiras no 

kadastra kartē norādītās platības, pārsniedzot noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežas.” 

Konstatēts: Izvērtējot zemes dienesta atsūtītajā sarakstā iekļautos datus, konstatēts, ka sekojošajām zemes 

vienībām nepieciešams precizēt platības: 

 Zeme zemes reformas pabeigšanai 

Blažģa ezera liegums, kad. apz. 6454 001 0063, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 95.8349 ha 

Pie Pakalniem, kad. apz. 6454 003 0062, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 1.9211 ha 

Ceļmalas zeme, kad. apz. 6454 004 0198, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.161 ha 

Stūra Pupaiņai, kad.apz. 6492 004 0155, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.1718 ha 

Pie Jaunlankaišiem, kad. apz. 6492 005 0157, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.5637 ha 

Pie Smēdes ielas, kad. apz. 6492 006 0676, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2658 ha 

Bez adreses, kad. apz. 6492 006 0680, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.116 ha 

Dārza iela 1C, kad.apz. 6492 006 0865, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2995 ha 

Dārza iela 1D, kad.apz. 6492 006 0866, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.1636 ha 

No Dārza ielas 39, kad.apz. 6492 006 0867, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1509 ha 

Kungu iela 30A, kad apz. 6492 006 0874,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.0494 ha, 

Raiņa iela 36A, kad. apz. 6492 006 0876, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.9825 ha 

Jaunā iela 9, kad.apz. 6492 006 0876, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2673 ha 

Kungu iela 29A, kad.apz. 6492 006 0957, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.8282 ha  

Baznīcas iela 1B, kad. apz. 6492 006 0966, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.158 ha 

Kalna iela 8a, kad. apz. 6492 006 0982, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.435 ha 

Ceriņu iela 2B, kad.apz. 6492 006 0985, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.5163 ha 

Brīvības iela 27A, kad. apz. 6492 006 1159, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1681 ha 

Pie Rotiņiem, kad. apz. 6492 007 0171, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2.9632 ha 

Meijeri, kad.apz. 6492 008 0039, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.4503 ha 

Pie Burvjiem, kad. apz.6492 008 0146, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2.3725 ha 

 

Valstij piekritīgās zemes vienības 

P106, kad.apz. 6454 003 0096, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 19.9426 ha 

P116, kad. apz. 6454 003 0097, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.5865 ha 

V1209, kad. apz. 6454 003 0204, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.5947 ha 

P106, kad. apz. 6454 005 0084, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.9873 ha 

P106, kad. apz. 6454 005 0044, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.6057 ha 

Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad.apz. 6492 001 0056, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 37.8725 ha 

V1212, kad. apz. 6492 001 0082, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 11.7928 ha 

Irbenāji, kad. apz. 6492 001 0084, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1874 ha 

Elkuzemes stacija, kad. apz. 6492 001 0125, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.3982 ha 

Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 004 0157, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 21.4037 ha 

V1209, kad. apz. 6492 004 0167, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 13.0653 ha 

V1212, kad. apz. 6492 004 0793, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.1333 ha 

Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 005 0108, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 21.9221 ha 

V1212, kad. apz. 6492 005 0121, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 7.0307 ha 

Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 006 0380, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.3449 ha 

V1212, kad. apz. 6492 006 0567, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 4.4959 ha 

V1213, kad. apz. 6492 006 0568, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 3.6493 ha 

Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 006 0573, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 32.0563 ha 

V1212, kad. apz. 6492 006 0675, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1839 ha 

Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 007 0111, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 25.1174 ha 



 

5 

 

 
V1209, kad. apz. 6492 007 0117,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 10.7194 ha 

Pierobežas josla, kad. apz. 6492 007 0168, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 3.4186 ha 

Pierobežas josla, kad. apz. 6492 007 0169, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.6283 ha 

Pierobežas josla, kad. apz. 6492 007 0170, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.4793 ha 

Muita Raužos, kad. apz. 6492 008 0062, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 6.9894 ha 

V1213, kad. apz. 6492 008 0182, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 16.5509 ha 

Pierobežas josla, kad. apz. 6492 008 0194, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 13.4021 ha 

Publiskie ūdeņi 

Kalšu ezers, kad. apz. 6492 008 0193, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 19.5595 ha 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Precizēt kadastra datos zemes vienību  platības: 

Zeme zemes reformas pabeigšanai 

3.1.1. Blažģa ezera liegums, kad. apz. 6454 001 0063, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 95.8349 ha 

3.1.2. Pie Pakalniem, kad. apz. 6454 003 0062, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 1.9211 ha 

3.1.3. Ceļmalas zeme, kad. apz. 6454 004 0198, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.161 ha 

3.1.4. Stūra Pupaiņai, kad.apz. 6492 004 0155, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.1718 ha 

3.1.5. Pie Jaunlankaišiem, kad. apz. 6492 005 0157, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.5637 ha 

3.1.6. Pie Smēdes ielas, kad. apz. 6492 006 0676, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2658 ha 

3.1.7. Bez adreses, kad. apz. 6492 006 0680, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.116 ha 

3.1.8. Dārza iela 1C, kad.apz. 6492 006 0865, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2995 ha 

3.1.9. Dārza iela 1D, kad.apz. 6492 006 0866, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.1636 ha 

3.1.10. No Dārza ielas 39, kad.apz. 6492 006 0867, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1509 ha 

3.1.11. Kungu iela 30A, kad apz. 6492 006 0874,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.0494 ha, 

3.1.12. Raiņa iela 36A, kad. apz. 6492 006 0876, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.9825 ha 

3.1.13. Jaunā iela 9, kad.apz. 6492 006 0876, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2673 ha 

3.1.14. Kungu iela 29A, kad.apz. 6492 006 0957, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.8282 ha  

3.1.15. Baznīcas iela 1B, kad. apz. 6492 006 0966, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.158 ha 

3.1.16. Kalna iela 8a, kad. apz. 6492 006 0982, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.435 ha 

3.1.17. Ceriņu iela 2B, kad.apz. 6492 006 0985, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.5163 ha 

3.1.18. Brīvības iela 27A, kad. apz. 6492 006 1159, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1681 ha 

3.1.19. Pie Rotiņiem, kad. apz. 6492 007 0171, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2.9632 ha 

3.1.20. Meijeri, kad.apz. 6492 008 0039, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.4503 ha 

3.1.21. Pie Burvjiem, kad. apz.6492 008 0146, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 2.3725 ha 

 

Valstij piekritīgās zemes vienības 

3.1.22. P106, kad.apz. 6454 003 0096, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 19.9426 ha 

3.1.23. P116, kad. apz. 6454 003 0097, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.5865 ha 

3.1.24. V1209, kad. apz. 6454 003 0204, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.5947 ha 

3.1.25. P106, kad. apz. 6454 005 0084, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.9873 ha 

3.1.26. P106, kad. apz. 6454 005 0044, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 5.6057 ha 

3.1.27. Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad.apz. 6492 001 0056, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 37.8725 ha 

3.1.28. V1212, kad. apz. 6492 001 0082, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 11.7928 ha 

3.1.29. Irbenāji, kad. apz. 6492 001 0084, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1874 ha 

3.1.30. Elkuzemes stacija, kad. apz. 6492 001 0125, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.3982 ha 

3.1.31. Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 004 0157, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 21.4037 ha 

3.1.32. V1209, kad. apz. 6492 004 0167, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 13.0653 ha 

3.1.33. V1212, kad. apz. 6492 004 0793, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.1333 ha 
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3.1.34. Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 005 0108, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 21.9221 ha 

3.1.35. V1212, kad. apz. 6492 005 0121, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 7.0307 ha 

3.1.36. Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 006 0380, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.3449 ha 

3.1.37. V1212, kad. apz. 6492 006 0567, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 4.4959 ha 

3.1.38. V1213, kad. apz. 6492 006 0568, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 3.6493 ha 

3.1.39. Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 006 0573, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 32.0563 ha 

3.1.40. V1212, kad. apz. 6492 006 0675, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1839 ha 

3.1.41. Dz.c. Liepāja – Mažaiķi, kad. apz. 6492 007 0111, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 25.1174 ha 

3.1.42. V1209, kad. apz. 6492 007 0117,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 10.7194 ha 

3.1.43. Pierobežas josla, kad. apz. 6492 007 0168, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 3.4186 ha 

3.1.44. Pierobežas josla, kad. apz. 6492 007 0169, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.6283 ha 

3.1.45. Pierobežas josla, kad. apz. 6492 007 0170, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.4793 ha 

3.1.46. Muita Raužos, kad. apz. 6492 008 0062, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 6.9894 ha 

3.1.47. V1213, kad. apz. 6492 008 0182, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 16.5509 ha 

3.1.48. Pierobežas josla, kad. apz. 6492 008 0194, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 13.4021 ha 

Publiskie ūdeņi 

3.1.49. Kalšu ezers, kad. apz. 6492 008 0193, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 19.5595 ha 

 

3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienestā un Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu 

speciālistam izpildei. 

 

 

4.p. 

Par pašvaldībai piederošās cirsmas “ Krūklīši” izsoles noteikumu projektu. 

/ ziņo : O. Jurjevs/ 

 

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. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1. Veikt pašvaldībai piederošā īpašuma „Krūklīši”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā (zemes vienības 

kadastra apzīmējums Nr. 6492 002 0064)., 4.8 ha kopplatībā, cirsmas rakstisku izsoli. 

4.2. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības īpašuma „Krūklīši” Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā cirsmas 

(kustamas mantas) tiesību izsoles noteikumu projektu . 

4.3. Noteikt izsoles datumu: 2014.gada 20. oktobris, plkst. 13
00

. 

4.4. Noteikt izsoles sākumcenu: EUR 33 000.00 (trīsdesmit trīs tūkstoši euro 00 centi) 

4.5. Uzdot pašvaldības juristam sagatavot un novadīt izsoli. 
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5.p. 

Par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu atsavināšanu. 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

5.1. Par NĪ Ķiršu iela 5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu.  

Pamats: …, p.k. …., dzīvojoša  …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 01.08.2014, 

Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/794, ar vēlmi izpirkt NĪ “Ķiršu iela 5”, Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. 6492 006 0337, 0.101 ha platībā. 

Konstatēts: 22.09.2014 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu 

ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu Ķiršu iela 5, kadastra Nr. 

6492 006 0337, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. 

6492 006 0337, 0.101 ha platībā uz kura atrodas 1-  stāva 2- dzīvokļu ēka, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 

0337 001 – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  

2014.gada 28. augustā aprēķināta: EUR 1831,00  (Viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit viens eiro,00 centi), no 

kuras zemes vērtība ir EUR 602.00, bet dzīvojamās ēkas EUR 1229.00 . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: 

EUR 175.45 

 

Ar 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu sēdes protokols Nr.15, 11p. tika nolemts, ka NĪ nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai un to uzturēšana prasītu lielus finansiālus ieguldījums. Tika 

pieņemts lēmums uzsākt atsavināšanas procesu piedāvājot īrniekiem izpirkt dzīvokļa īpašumus.  

 

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 likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, 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. 3.pants pirmā daļas 2.punktu 

publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 

nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 

4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Lai 

atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Nosacītā cena–nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Pārdošana par brīvu cenu–mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto 

cenu. 

36.p.(3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks 

par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 

procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma 

līgumā 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

 Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
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5.1.1. Atsavināt …, p.k. …., NĪ „Ķiršu iela 5” ,Vaiņode,Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra apz. 6492 

006 0337, 0,101 ha platībā par EUR 2006.45  (divi tūkstoši seši euro un 45 centi). 

5.1.2. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu no 2014. gada oktobra līdz 2015. gada septembrim maksājot 6 

(sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

5.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu ar samaksas grafiku. 
 

5.2.  Par NĪ Kalna iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošs ….. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.08.2014, 

Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/846, ar vēlmi izpirkt NĪ “Kalna iela 4”, Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0395, zeme  0.127 ha platībā.  

Konstatēts: 22.09.2014 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu 

ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kalna iela 4”, kadastra Nr. 

6492 006 0395, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. 

6492 006 0395, 0.127 ha platībā uz kura atrodas 1- stāva 3 - dzīvokļu ēka, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 

0395 001 – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  

2014.gada 28. augustā, aprēķināta: EUR 2164.00  (Divi tūkstoši viens simts sešdesmit četri euro.00 centi), no 

kuras zemes vērtība ir EUR 755.00, bet dzīvojamās ēkas – EUR 1409.00 . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: 

EUR 175.45 

 

Ar 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu sēdes protokols Nr.15, 11p. tika nolemts, ka NĪ nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai un to uzturēšana prasītu lielus finansiālus ieguldījums. Tika 

pieņemts lēmums uzsākt atsavināšanas procesu piedāvājot īrniekiem izpirkt dzīvokļa īpašumus.  

 

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 likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, 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. 3.pants pirmā daļas 2.punktu 

publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 

nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 

4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Lai 

atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Nosacītā cena–nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Pārdošana par brīvu cenu–mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto 

cenu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

 Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.2.1. Atsavināt …., p.k. ….., NĪ „Kalna iela 4”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra apz. 6492 

006 0395, zeme 0.127 ha platībā par EUR 2339.45  (divi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro un 45 centi). 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
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5.2.2. Samaksu veikt  līdz 2014. gada 31. oktobrim, iemaksājot pašvaldības kasē vai ieskaitot kontā visu summu 

pilnā apmērā.  

5.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 

5.3. Par NĪ Kalna iela 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 

Pamats: …., p.k. …., dzīvojošas …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.07.2014, 

Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/607, ar vēlmi izpirkt atlikušo nekustamā īpašuma “Kalna iela 8”, 

kad. Nr. 6492 006 0082, 0.138 ha platībā, daļu.  

Konstatēts: …, p.k. … Vaiņodes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kalnu iela 8 dzīvoklis 1, ar 

kopējo platību 66.5 m
2
, kas atrodas Vaiņode,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par Ls 1000.00 (viens tūkstotis lati 

00 santīmi) ir izpirkts. 

22.09.2014 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 

Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kalna iela 8”, kadastra Nr. 6492 006 

0082, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 

0082, 0,138 ha platībā uz kura atrodas 1-stāva 2 - dzīvokļu ēka, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0082 001 – 

īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 28. 

augustā, aprēķināta: EUR 2821.00 (Divi tūkstoši astoņi simti divdesmit viens euro,00 centi), no kuras zemes 

vērtība ir EUR 806.00, bet dzīvojamās ēkas vērtība – EUR 2015.00. Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: EUR 

175.45 

 

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 likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, 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. 3.pants pirmā daļas 2.punktu 

publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 

nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 

4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Lai 

atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Nosacītā cena–nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Pārdošana par brīvu cenu–mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto 

cenu. 

36.p.(3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks 

par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 

maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 

procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma 

līgumā 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

 Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
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5.3.1. Atsavināt …, p.k. …, NĪ „Kalna iela 8”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra apz. 6492 

006 0082, 0.138 ha platībā par EUR 1573.58 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit trīs euro, 58 centi) 

5.3.2 Samaksu veikt ar atlikto maksājumu no 2014. gada oktobra līdz 2016. gada septembrim maksājot 6 (sešus) 

procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

5.3.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu ar samaksas grafiku. 

 

6.p. 

Par mūzikas skolas pedagogu ceļu izdevumu apmaksu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, 2014.gada 15.septembra, iesniegums, saņemts 

Vaiņodes novada domē, 16.09.2013, Nr. 3-6/963 par ceļa izdevumu segšanu 50% apmērā. 

Pedagogu atalgojums ir minimāls. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu programmas apguvi, tiek 

pieņemti darbā pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. Tā kā atalgojums ir neliels, pamatojoties uz nelielu darba 

slodzi un ceļa izdevumi uz darbu ir lieli, lūgums Vaiņodes novada domei daļēji segt pedagogu ceļa izdevumus. 

Kopējā summa ceļa izdevumu segšanai mēnesī – EUR  227,00 

Katru mēnesi ceļa izdevumi ir sekojoši: 

L. T.                EUR 17.00 mēnesī 

D. B.                EUR 55.00 mēnesī 

D.S.    EUR 55.00 mēnesī 

S. P.    EUR 100.00 mēnesī 

I.R.                EUR 17.00 mēnesī 

I. T.                EUR 17.00 mēnesī 

I.V.    EUR 55.00 mēnesī 

E. V.                EUR  28.00 mēnesī 

I. P.    EUR  55.00 mēnesī 

G. V.                 EUR 55.00 mēnesī 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 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.); 

un 22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.1. Segt Mūzikas skolas pedagogu ceļa izdevumus sekojošā apmērā: 

L. T.                    EUR 8.50 mēnesī 

D. B.                                           EUR 27.50 mēnesī 

D.S.       EUR 27.50 mēnesī 

S. P.                   EUR 50.00 mēnesī 

I. R.                   EUR 8.50 mēnesī 

I. T.       EUR 8.50 mēnesī 

I. V.                   EUR 27.50 mēnesī 
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E.V.                   EUR  14.00 mēnesī 

I. P.       EUR  27.50 mēnesī 

G.V.                   EUR 27.50 mēnesī 

 

6.2. Lēmums ir spēkā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada 31.maijam. 

7.p. 

Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

 

Ierosinājums likvidēt sekojošas štata vienības: 

 

1.) 0.75 likmes – sētnieks/apkopējs/kurinātājs 

2.) 0.5 likmes – saimniecības pārzinis (dīķu) 

3.) 0.5 likmes – kultūras pasākumu organizators 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, 

vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību. 

Pamatojoties uz 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 36. 

punktu, novada pašvaldības administrācijas darbinieku amata sarakstus, slodzes, amata likmes apstiprina ar 

domes lēmumu  un 22.09.2014 finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.1. Veikt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā un likvidēt no štatu saraksta sekojošas štatu 

vienības: 

7.1.1. sētnieks/apkopējs/kurinātājs krājumu glabātuvē – 0.75 likmes  

7.1.2. saimniecības pārzinis (dīķu) - 0.5 likmes 30.09.2014. 

7.1.3. kultūras pasākumu organizators – 0.5 likmes  

7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un grāmatvedībā izpildei. 

 

8.p. 

Par PII “ Zīlīte” tarifikāciju 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 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  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 



 

12 

 

 
 

8.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” pedagogu tarifikāciju  no 2014.gada 

septembra līdz 31.12.2014 

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.  

 

9.p. 

Par Vaiņodes vidusskolas pedagogu tarifikāciju 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 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  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas (vispārējās izglītības) pedagogu tarifikāciju  no 2014.gada septembra līdz 

31.12.2014.  

9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.  

 

10.p. 

Par Vaiņodes Mūzikas skolas tarifikāciju 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 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  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.1. Apstiprināt Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu tarifikāciju no 2014. gada septembra līdz 31.12.2014.  

10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 

 

11.p 

Par grozījumiem 23.01.2014. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 

“ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.g.” 

/ ziņo : S. Ikarte/ 

 

Vaiņodes novada pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte  iepazīstina ar sagatavoto materiālu . 
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Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants pirmās daļas 2.punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 

attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un 

pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu; 

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, 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada 

pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2014.gadam” 

 

11.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.7 "Grozījumi 2014.gada 23.janvāra Vaiņodes 

novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo 

līdzekļu budžeta plāns 2014.gadam. 

11.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

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

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

vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

12.p. 

 Par …. iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

 

….. 

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. 35. panta Sociālās palīdzības pabalstu veidi 3 

daļa nosaka, ja ir pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā ienākumu līmeņa 

nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, it tiesīga no 

pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ( personas ) pamatvajadzību apmierināšanai. 

Latvijas Republikas civillikuma 188.panta 2. daļa nosaka, ka  bērnu var atbrīvot no pienākuma uzturēt vecākus 

vai vecvecākus, ja tiek konstatēts, ka vecāki vai vecvecāki bez dibinātiem iemesliem izvairījušies pildīt savus 

pienākumus pret bērnu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu 

 

 Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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12.1. Segt … p.k. …, uzturēšanās izmaksas Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  EUR 120.41( viens simts 

divdesmit euro, 41 cents) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta. 

12.2. Apmaksāt trīs uz …. vārda izrakstītos rēķinus par uzturēšanos Liepājas reģionālajā slimnīcā kopsummā 

par  EUR 474.84 (četri simti septiņdesmit četri euro 84 centi). 

12.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 

13.p. 

Par nedzirdīgo sporta biedrības “ Liepava” iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

 

Pamats: Nedzirdīgo sporta biedrības “ Liepava”  14.08.2014. iesniegums Nr. 8-1 saņemts Vaiņodes novada 

domē 25.08.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/864 ar lūgumu atbalstīt … p.k. … dalību  Starptautiskā Nedzirdīgo 

basketbola federācijas Eirokausa izcīņā , kas norisināsies no š.g. 26. novembra līdz 30. novembrim Stambulā, 

Turcijā. 

Ceļa, uzturēšanās un dalības maksas segšanai nepieciešami EUR 460.00 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.1. Piedalīties ar līdzfinansējumu EUR 100.00 ( viens simts euro, 00 centi)apmērā  … p.k. … dalībai 

Starptautiskā Nedzirdīgo basketbola federācijas Eirokausa izcīņā, ieskaitot naudu Nedzirdīgo sporta biedrības 

“ Liepava”  kontā AS SWEDBANK :LV94HABA000140J054005 

13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Nedzirdīgo sporta biedrībai “ Liepava”  un pašvaldības grāmatvedībā. 
 

14.p. 

Par  NĪ “Ķiršu iela 7” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

 

Pamats: …, p.k. …, , iesniegums saņemts 25.08.2014, Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/861, ar 

lūgumu ļaut  izpirkt NĪ “Ķiršu iela 7”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. , ar kad. Nr. 6492 006 0320, 

zeme 0.107 ha platībā. …. apņemas segt visus izdevumus, kas saistīti ar NĪ atsavināšanu. 

 

Konstatēts: NĪ īpašnieks ir Vaiņodes novada pašvaldība. Īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā uz Vaiņodes 

novada pašvaldības vārda. Ar … noslēgts īres līgums. NĪ “Ķiršu iela 7”Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 

kad. Nr. 6492 006 0320, sastāv no zemesgabala ar  kad. apz. 6492 006 0320, 0.107 ha platībā uz kura atrodas 1-

stava 2-dzīvokļu dzīvojamā ēka. Kadastrālā vērtība zemei – Eur 555,00, kadastrālā vērtība ēkai - Eur 2 961. Ēka 

ir sliktā stāvoklī un tās uzturēšana prasa lielus finansiālus ieguldījumus. 

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 likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, 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. 3.pants pirmā daļas 2.punktu 

publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju 

atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas 

lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 

nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 

4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Lai 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
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atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Nosacītā cena–nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Pārdošana par brīvu cenu–mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto 

cenu. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

14.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “Ķiršu iela 7” Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. kad. Nr. 6492 006  0320, zeme  0.107 ha platībā. 

14.2. Uzsākt NĪ “Ķiršu iela 7 ” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. kad. Nr. 6492 006 0320, 0.107 ha 

platībā. atsavināšanas procedūru. 

14.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā 

īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 

apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 

15.p 

Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu tarifikāciju. 

/ziņo : Z. Mickus/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 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  22.09.2014. Finanšu komitejas lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

15.1. Apstiprināt Liepājas rajona sporta skolas pedagogu tarifikāciju  no 2014.gada septembra līdz 31.12.2014.  

15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.  

 

16.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

  

Pamats: … p.k. … iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 03.07.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/678 ar 

lūgumu piešķirt dzīvokli …dzīv. .., Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 

Deklarēsies 2 cilvēki. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.b. punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, 

kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par dzīvojamā un nedzīvojamā fonda 
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īri, un 15. panta pirmās daļas 9. punktu, pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem 

dzīvokļa jautājumu risināšanā. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

16.1. Piešķirt …, p.k. .. dzīvokli  … dzīv. …., Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies divi cilvēki. 

16.2. … līdz 31.10.2014. noslēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās 

platības izmantošanu . 

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

 

 

17.p. 

Par atļaujas izsniegšanu SIA “ Embūtes dārzs” 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

  

Pamats: SIA „Embūtes dārzs ”, reģ. Nr. 42103060720  adrese “Dēseles dzirnavas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

LV- 3436, iesniegums 17.09.2014. saņemts Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr.3-6/965 ar lūgumu izsniegt 

atļauju  vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.pantu kurā ir noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām 

likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums 10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, 

rūpēties par bezdarba samazināšanu; un 

11) izsniegt atļaujas un licences komercdarbībai, ja tas paredzēts likumos; 

 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta (1
1
) daļa nosaka, tiesības ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt 

licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, kā arī tiesības saņemt atvieglojumus akcīzes nodokļa 

nodrošinājuma reģistrēšanai ir komersantam, kurš pats ražo vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos 

dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā 

augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus), nodrošinot, ka: 1) saražotā 

vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendārajā gadā; 2) absolūtā alkohola 

daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litrus kalendārajā gadā. 

 (1
3
) šā panta 1.

1
 daļā minēto licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ir tiesības saņemt komersantam, 

kuram vietējā pašvaldība izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai 

attiecīgās pašvaldības teritorijā. Vietējās pašvaldības lēmumu, ar kuru netiek atļauta vīna, raudzēto dzērienu vai 

pārējo alkoholisko dzērienu ražošana attiecīgās pašvaldības teritorijā, kā arī vietējās pašvaldības faktisko rīcību 

komersants ir tiesīgs apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 

20.03.2014. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.3 “ Kārtība, kādā tiek izsniegta atļauja 

vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Vaiņodes novadā” 

 

Atklāti balsojot:   

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

17.1. Atļaut SIA „Embūtes dārzs”, Reģ. Nr. 42103060720, juridiskā adrese: „Dēseles dzirnavas”, Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3436, uzsākt vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanu Vaiņodes 

novada pašvaldības teritorijā. 

17.2. Ražošanas vieta: „Dēseles dzirnavas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

17.3. Saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms: nepārsniedz 15 000 litrus kalendārajā gadā. 

17.4. Atļaujas derīguma termiņš: no 2014.gada 1. oktobra līdz 2017.gada 30. septembrim. 

http://likumi.lv/doc.php?id=55567
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17.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā viena mēneša laikā no lēmuma 

spēkā stāšanās brīža. 

 

18.p. 

Par internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 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 –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

18.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju  no 2014.gada septembra līdz 31.12.2014.  

18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.  

 

19.p. 

Par ceļa izdevumu kompensāciju PII “ Zīlīte” mūzikas skolotājai 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

  

Pamats: Vaiņodes PII ”Zīlīte” vadītājas Indras Pīlageres 2014.gada 22.septembra, iesniegums, saņemts 

Vaiņodes novada domē, 23.09.2013, Nr. 3-6/981 par ceļa izdevumu segšanu 50% apmērā PII” Zīlīte” mūzikas 

skolotājai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 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 –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

19.1. Segt PII “ Zīlīte” mūzikas skolotājai  ceļa izdevumus 50% apmērā no piestādītajām braucienu biļetēm. 

19.2. Lēmums ir spēkā no 2014.gada septembra līdz 2015.gada 31.maijam. 

 

20.p. 

Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

  

Iesniegts Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu projekts. 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 14. punkta  a) apakšpunkta, dome var noteikt 

maksu par pašvaldības kustāmā īpašuma lietošanu( iznomāšanu).   
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Nosaukums  Izcenojums stundā  Izcenojums diennaktī  

   cena EUR 

bez PVN 

PVN 

21% 

summa ar 

PVN 

cena 

EUR bez 

PVN 

PVN 

21% 

summa ar 

PVN 

Mūrfrēze Makita 4112s ar 

dimanta ripu 

8,26 1,74 10,00 57,85 12,15 70,00 

Bliete 150 kg, benz. VD 450/22 

KLASIK 

2,48 0,52 3,00 17,36 3,64 21,00 

Izlieces pacēlājs darba 

augstums 14m, celtspēja 200kg 

4,13 0,87 5,00 49,59 10,41 60,00 

Vieglās automašīnas piekabe 

kravnesība 500kg , garums 

2.50 m, platums 1.25m 

2,48 0,52 3,00 28,93 6,07 35,00 

Traktora DT-75 pakalpojums ar 

traktortehnikas pārvadājuma 

piekabi 

0,71 0,15 0,86 4,96 1,04 6,00 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

20.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes sniegto pakalpojumu izcenojumus ar 2014.gada 1.oktobri. 

20.2. Izpilddirektoram izstrādāt noteikumus par inventāra nomu. 

20.3. Izvietot Vaiņodes novada domes sniegto pakalpojumu izcenojumus redzamā vietā domes ēkā un Embūtes 

pagasta pārvaldē. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16
20  

 

Sēdes vadītājs:    /paraksts/   O. Jurjevs 

Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 2. oktobrī. 


