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Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag.,  Vaiņodes nov.,  LV-3435 
 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

 DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.17 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 18. decembrī 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1500 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – Inese Pūlīte 

 
Piedalās – Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus,  Iveta Mame,  Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga 
Jaunzeme, Valdis Līkosts, Artūrs Blumbergs 
 
Nepiedalās: nav 
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās: pašvaldības izpilddirektora vietniece, jurists Evita Vanaga, pašvaldības 
izpilddirektors Normunds Pāvils. 
 
Sēdes darba kārtībā:   
 

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
1.1. /…./ iesniegums 
1.2. /…./ iesniegums 

2. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gravas”, ar kad. Nr. 6454 003 
0091, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

3. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis” , ar kad. Nr. 
6492 004 0156, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

4. Par nekustamā īpašuma izvērtēšana pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras 
uzsākšanu 
4.1. Dīķu iela 4A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.2. Par NĪ "/…./", Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

5. Par īres līguma laušanu 
5.1./…/ iesniegums 
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5.2. /…/ iesniegums 
5.3. /…/ iesniegums 

6. Par īres līguma slēgšanu 
6.1. /…/ iesniegums 
6.2. /…/ iesniegums 
6.3. /…/ iesniegums 
6.4. /…/ iesniegums 

7. Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2019. gadā 
8. Par Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Par dzīvokļa pabalstu 

bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 
9. Par precizējumu 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
10. Par ELFLA projektā Nr. 17-02-A00702-000068 "Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras 

pārbūve" projekta finanšu ietaupīju 
11. Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā 

 
12. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Svīres” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšanu 
13. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Klintis” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšanu 
14. Par Vaiņodes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 
15. Par Vaiņodes novada domes arhīva nolikuma apstiprināšanu 

16. Vaiņodes novada domes arhīva ekspertu komisijas nolikuma 
17. Par nekustamā īpašuma “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā 

(kadastra apzīmējums 6492 007 0035) lokālplānojuma apstiprināšanu 
18. Par SIA “CTB karjeri” iesnieguma izskatīšanu 
19. Par dzīvesvietas deklarēšanu. 
20. Par Vaiņodes novada pašvaldības informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns 
21. Par Vaiņodes novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības noteikumi 
22. Par Vaiņodes novada pašvaldības  informācijas sistēmas drošības politika 
23. Par Vaiņodes novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns 
24. Par Vaiņodes novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi 
25. Par Vaiņodes novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumi 
26. Par Sīkdatņu lietošanu 
27. Par 27. 11.2018. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 16., 12.p atcelšanu un 

zemes nomas līguma slēgšanu. 
28.  Par 27.11.2018. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 16., 13. p.  atcelšanu un 

zemes nomas līguma slēgšanu. 
 
Balsojums par sēdes darba kārtību: 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību un pievienot papildjautājumu: 

29.p. ” Par grozījumiem noteikumos “Par Vaiņodes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 
apstiprināšanu, izpildi un   kontroli” . 

 
 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 
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1.p. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
1.1. /…../ iesniegums 
 
Pamats: /…/, p.k. /…./, deklarētā dzīvesvieta: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 15.11.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/1083, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu Nr. V182 par daļu no zemes vienības „Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492 006 0659, 
0.15 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 182 ar /…/ noslēgts 2010. gada 26. jūlijā, par daļu no zemes vienības 
ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.15 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. 
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  21. 
panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu. 
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1.1. Pagarināt 2010. gada 26. jūlija zemes nomas līgumu Nr. 182, noslēgtu ar /…/ p.k. /…./, par daļu no 
zemes vienības „Ābelītes”, kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., 0,15 ha platībā, līdz 31.12.2023., mazdārziņa uzturēšanai. 
1.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
1.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
1.1.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
1.1.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
1.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
1.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Kurzemes rajona tiesā, Lielā 
ielā 4, Liepājā.  
 
1.2. /…/ iesniegums 
 
Pamats: /…/, p.k. /…./, deklarētā dzīvesvieta: “/…/ Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
28.11.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/1135, ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līgumu Nr. V190/1 par daļu no zemes vienības „Augustes centrs”, kadastra apzīmējums 6492 005 
0089, 0.12 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V190/1 ar /…/ noslēgts 2010. gada 19. oktobrī, par daļu no zemes 
vienības ar nosaukumu “Augustes centrs”, ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0089, 0.12 ha platībā, 
mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  21. 
panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu. 
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2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.2.1. Pagarināt 2010. gada 19. oktobra zemes nomas līgumu Nr. V190/1, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par 
daļu no zemes vienības „Augustes centrs”, kadastra apzīmējumu 6492 005 0089, kas atrodas Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., 0.12 ha platībā, līdz 31.12.2023., mazdārziņa uzturēšanai. 
1.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
1.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
1.2.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
1.2.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
1.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
1.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Kurzemes rajona tiesā, Lielā 
ielā 4, Liepājā.  

2.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gravas” , ar kadastra numuru 

6454 003 0091, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs / 

 
2018. gada 9. novembrī saņemts novērtējums no SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA”, reģ. Nr. 
40003035771, Nekustamā īpašuma “Gravas”, kad. Nr. 6454 003 0091, Embūtes pag., Vaiņodes nov., zemes 
vienība 31.85 ha ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0091. Tirgus vērtība 95 400 EUR (deviņdesmit pieci 
tūkstoši četri simti eiro). Zemes vienība ar kopējo platību 31.85 ha – 20 200 EUR, Mežaudze - 75 200 EUR. 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Vaiņodes 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000504817. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas 
līgumiskās attiecības. 

Nekustamā īpašuma “Gravas” atsavināšanas izsolē, izsoles sākumcena, kas ir arī nosacītā cena,  saskaņā ar 
SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA” vērtējumu  ir 95 400 EUR.  
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, publiskas 
personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1. punktu 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka 
pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem 
un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu; 
 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs 
Blumbergs,); PRET – nav; ATTURAS –3 (Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Iveta Mame ) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
 
2.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Gravas”, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 
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6454 003 0091, izsoles noteikumu projektu  
2.2. Noteikt izsoles datumu 2019.gada 14. februārī, plkst. 11.00  
2.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
2.4. Izsoles sākumcena: 95 400 EUR (deviņdesmit pieci tūkstoši četri simti eiro). 
2.5. Izsoles solis: EUR 954.00 (deviņi simti piecdesmit četri  euro un 00 centi) 
2.6. Noteikt dalības maksu: EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi) 
2.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 9540.00 (deviņi tūkstoši pieci 
simti četrdesmit euro un 00 centi) 
2.8. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā Vaiņodes novada vēstis. 
 

3.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis” , ar kadastra 

numuru 6492 004 0156, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs / 

 
2018. gada 9. novembrī saņemts novērtējums no SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA”, reģ. Nr. 
40003035771, Nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, kad. Nr. 6492 004 0156, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
zemes vienības 8.69 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138. Tirgus vērtība 26 300 EUR (divdesmit seši 
tūkstoši trīs simti euro).  

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Embūtes 
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000583198. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas 
līgumiskās attiecības. 

Nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis” atsavināšanas izsolē, izsoles sākumcena, kas ir arī nosacītā cena,  
saskaņā ar SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA” vērtējumu  ir 26 300 EUR.  
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, publiskas 
personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1. punktu 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka 
pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem 
un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu; 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs 
Blumbergs, Iveta Mame); PRET – nav; ATTURAS –2 (Valdis Līkosts, Sandra Grosberga) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra 
numurs 6492 004 0156, izsoles noteikumu projektu  
3.2. Noteikt izsoles datumu 2019.gada 14. februārī, plkst.  12.00  
3.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
3.4. Izsoles sākumcena: 26 300 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti euro). 
3.5. Izsoles solis: EUR 263.00 (divi simti sešdesmit trīs  euro un 00 centi) 
3.6. Noteikt dalības maksu: EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi) 
3.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 2630.00 (divi tūkstoši seši simti 
trīsdesmit euro un 00 centi) 
3.8. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā Vaiņodes novada vēstis. 
 

 

 
4.p. 
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Par nekustamā īpašuma izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras 
uzsākšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
4.1. Dīķu iela 4A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu Dīķu iela 4A, ar kad. Nr. 6492 006 0153, sastāv no 
zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0153, 0,103 ha platībā, uz kura atrodas 1-stāvu 4-dzīvokļu dzīvojamā 
ēka. ar kad .apz. 6492 006 0153 001. Īrnieku nav. 

Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 
Nr. 229. Minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir īpašumu pārdot 
izsolē ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likums, 3. pants. Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, 
kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai 
mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama 
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma noteiktā 
kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var lemt par 
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 1 daļas 1. punktu, 2. daļu, 4. panta 1. daļu. 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums Dīķu iela 4A, ar kad. 
Nr. 6492 006 0153, zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0153, 0,103 ha platībā, uz kura atrodas 1-stāvu 4-
dzīvokļu dzīvojamā ēka. ar kad .apz. 6492 006 0153 001, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

4.1.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

4.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  un zemeslietu 
speciālistiem izpildei. 

 

4.2. Par NĪ "/…/", Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta: /…/  iesniegums  saņemts 12.10.2018, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2018/959, ar lūgumu atļaut izpirkt zemi zem ēkām “/…/”, kad. Nr. /…/ 0.3 
ha platībā, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “/…/”, ar kad. Nr. /…/, sastāv no zemes vienības ar kad. 
apz. 6492 006 0385, 0.3 ha platībā. Uz zemes atrodas īpašumā /…/ ēkas, kas ir ierakstītas zemesgrāmatā. 
Zemes lietošanas mērķis ir Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM: 0101 

Zemesgabals ar kad. apz. /…/, 0.3 ha platībā pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Lauku apvidus zemes 
nomas līgums Nr. V2018/10A Pārjaunojums 2008. gada 10. decembra lauku apvidus zemes nomas 
līgumam ar /…/noslēgts. 
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 



7 
 

atsavināšanu un uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4). “Atsevišķos gadījumos 
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 8) persona, kurai Valsts 
un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 
noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja 
šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.” 
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. 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

4.2.1. Uzsākt nekustamā īpašuma zemes “/…/”, ar kad. Nr. /…/0.3 ha platībā, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 

4.2.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

4.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  un zemeslietu 
speciālistiem izpildei. 

 
5.p. 

Par īres līguma laušanu  
/ziņo: O. Jurjevs / 

5.1.  /…/ iesniegums 

Pamats: /…/ p.k. /…/, dzīvesvieta: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 09.08.2018.,ar lūgumu lauzt īres līgumu adresē /…/Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 09.08.2018. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/714, saņemts 
iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa piekrīt 
lauzt īres līgumu adresē – /…/  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 
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Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  /…/, p.k. /…/, adresē – /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 
5.1.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.12.2018 
5.1.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un /…/ izpildei 

5.2.  /…/ iesniegums 

Pamats: /…/   p.k./…/ dzīvesvieta/…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 09.08.2018.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, 
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/11/2018/713, ar lūgumu lauzt īres līgumu adresē /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 09.08.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/11/2018/713, saņemts 
iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa piekrīt 
lauzt īres līgumu adresē – /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.2.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  /../ p.k. /…/, adresē – /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 
5.2.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.12.2018 
5.2.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un  /…/ izpildei 

5.3.  /…/ iesniegums 

Pamats:/…./  dzīvesvieta: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., iesniegums saņemts 29.10.2018.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, iereģistrēts ar 
Nr.2.1.11/2018/1016, ar lūgumu lauzt īres līgumu adresē – /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 29.10.2018., iereģistrēts ar Nr. Nr.2.1.11/2018/1016, saņemts 
iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa piekrīt 
lauzt īres līgumu adresē – /…/ , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Dzīvojamo telpu īres līgums 
noslēgts 2011. gada 05. maijā, Nr. 7-11,. Iesniegums tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 
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Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.3.1. Lauzt 2011. gada 05. maija īres līgumu Nr. Nr. 7-11,. noslēgtu ar  /…/, adresē – /…/ Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
5.3.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.12.2018 
5.3.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un /…/ izpildei 
 

6.p. 
Par īres līguma slēgšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

6.1. /…/ iesniegums  

Pamats: /…/, p.k. /…/ dzīvesvieta: /…/ Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 20.11.2018.,Vaiņodes 
novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/1098, ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli 
/…/Embūtes pag., Vaiņodes novads. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 21.11.2018., saņemts iesniegums no Vaiņodes novada 
pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu ar /…/ adresē – 
/…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov.  /…/ šajā adresē ir deklarējies, parādu par komunāliem maksājumiem 
nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu 
savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1.1. Piešķirt  /…/, p.k. /…/ īres tiesības uz dzīvokli adresē /…/ pag., Vaiņodes nov. 
6.1.2./…/ slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja 
minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
6.1.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes lietu 
speciālistam izpildei. 
 
6.2.  /…/ iesniegums 

 
Pamats: /…/ p.k. /…/, dzīvesvieta: /…/ Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, iesniegums 
saņemts 09.08.2018, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/714, ar lūgumu piešķirt 
dzīvokli /…/ Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 22.11.2018., saņemts iesniegums no Vaiņodes novada 
pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa iesaka mainīt dzīvojamās telpas un slēgt 
dzīvojamās telpas īres līgumus, par adresi /…/ Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. /…/ 
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Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.2.1. Piešķirt  /…/ p.k. /…/, īres tiesības uz dzīvokli adresē /…/, Vaiņode, Vaiņodes nov. 
6.2.2. /…/ slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja 
minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
6.2.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes lietu 
speciālistam izpildei. 
 
6.3. /…/ iesniegums 

Pamats:  /…/   p.k./…/ dzīvesvieta:  /…/ Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, iesniegums 
saņemts 09.08.2018. Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/713, ar lūgumu piešķirt 
dzīvokli  /…/ Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības 
komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa iesaka piešķirt dzīvokli  /…/ Vaiņode, Vaiņodes 
pagasts, Vaiņodes novads. /…/ ir parāds par komunālajiem pakalpojumiem, kas sastāda 144,59 eiro, ar 
klienti ir noslēgta vienošanās par parādu apmaksu Nr.2018/07a-6.2.1.  

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.3.1. Piešķirt  /…/ p.k. /…/ īres tiesības uz dzīvokli adresē /…/ 
Vaiņode, Vaiņodes nov. 
6.3.2. /…/ slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja 
minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
6.3.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes lietu 
speciālistam izpildei. 

6.4. /…/ iesniegums 

Pamats: /…/ p.k. /…/, iesniegums saņemts 29.10.2018.,Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2018/1014, ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli /…/ Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
novads. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 29.10..2018., saņemts iesniegums no Vaiņodes novada 
pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu ar /…/ adresē – 
/…/ Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes novads. 

 Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot 
savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai 
izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:   
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.4.1. Piešķirt  /…/, p.k. /…/, īres tiesības uz dzīvokli adresē /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
novads. 
6.4.2./…/ slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja 
minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
6.4.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemes lietu 
speciālistam izpildei                                                                                                                                                                                                                       

 
7.p.  

Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2018. gadā 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats:  07.11.2018. Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, reģ.nr. 40008029381 iesniegums 
Nr.  Nr.2-4/176 , ar lūgumu izskatīt iespēju ar 2019.gadu palielināt pašvaldības samaksu par bērnu ģimenes 
videi pietuvinātā pakalpojuma nodrošināšanu SOS bērnu ciematā un Jauniešu mājā. 

Konstatēts: SOS Bērnu ciematā uzturas divi Vaiņodes novada pašvaldībā deklarēti bērni. Uzturēšanās 
maksu sedz Vaiņodes novada pašvaldība. 2017. gadā uzturēšanās izmaksām Vaiņodes novada pašvaldība 
piešķīra EUR 350.00  mēnesī vienam bērniem. 2018. gada gadā uzturēšanās izmaksām Vaiņodes novada 
pašvaldība piešķīra EUR 400.00 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo, kultūras un izglītības 
komitejas 04.12.2017. sēdes  lēmumu 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
 
7.1. Ar 2019. gada 01.janvāri veikt apmaksu divu Vaiņodes novadā deklarēto bērnu uzturēšanai SOS Bērnu 
ciematā un Jauniešu mājā EUR 400.00 (četri simti  euro 00 centi) mēnesī par vienu bērnu. 
7.2. Maksa ieskaitāma no pašvaldības sociālā budžeta Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, 
reģ.nr. 40008029381, norādītajā kontā, pēc biedrības piestādītā rēķina. 
7.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
7.4. Kontroli par lēmuma uzpildi uzdot pašvaldības galvenajai grāmatvedei. 
 

 
8.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 9.„Par dzīvokļa pabalstu bārenim 
un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 

/ziņo: I. Mame/ 

 
Izstrādāti noteikumu projekts , kas nosaka kārtību, kādā bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku 
gādības, tiek piešķirts un izmaksāts dzīvokļa pabalsts, ja  Vaiņodes  novada  Bāriņtiesa pieņēmusi  lēmumu  
par  ārpusģimenes  aprūpi. Dzīvokļa pabalsta pieprasījumu izskata, lēmumu pieņem un izmaksā Vaiņodes 
novada pašvaldības Sociālais dienests  saskaņā ar šiem noteikumiem. 
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Šobrīd pašvaldībā nav saistošie noteikumi par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez 
vecāku gādības. 

Pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.² panta pirmo un piekto daļu 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 9 “„Par dzīvokļa pabalstu bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” 

8.2. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas. 
8.3. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saistošie noteikumi 
publicējami bezmaksas informatīvajā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis”. 
8.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 
 

9.p. 
Par precizējumu 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par 

sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
/ziņo: I. Mame/ 

 
Pamats: Saistošie  noteikumi nosaka Vaiņodes  novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un 
apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām),  kuras ir tiesīgas saņemt šos 
pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību. 
 
Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošina materiālu atbalstu  
trūcīgām,  maznodrošinātām, krīzes situācijā  nonākušām  ģimenēm (personām), audžuģimenēm un 
bāreņiem,  lai nodrošinātu  to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā. 
Šie noteikumi ir saistoši visām Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām 
personām. 
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Vaiņodes novada sociālais dienests pamatojoties uz pabalsta 
pieprasītāja iesniegumu un dokumentiem, kas apliecina tiesības saņemt pabalstu, savā darbībā ievērojot 
spēkā esošo normatīvo aktu prasības. 
 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās  palīdzības likuma 33.panta otro daļu,  35.panta, otro, 
ceturto un piekto daļu, likuma “ Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252.panta pirmo un piekto 
daļu,, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, un  
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un   slēdzama vienošanās par 
līdzdarbību” 13.punktu; 
 Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi”  43.punktu;likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”  14.panta sesto daļu; 
Ministru kabineta 15.11.2005. noteikumi Nr. 857 “Noteikumi  par sociālajām garantijām bārenim un  
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc  
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30. un 31.punktu 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Precizēt 23.01.2018  Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 3 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Vaiņodes novadā “.  
9.2. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas. 
9.3. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju saistošie noteikumi 
publicējami bezmaksas informatīvajā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis”. 
9.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

 

10.p.  
Par ELFLA projektā Nr. 17-02-A00702-000068 "Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras 

pārbūve" 
projekta finanšu ietaupīju  

/ ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: ELFLA projektā Nr. 17-02-A00702-000068 "Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras 
pārbūve" . 
Vaiņodes novada pašvaldībā, 2018.gadā no SPECIĀLO LĪDZEKĻU budžeta īstenojot  
ELFLA projektu Nr. 17-02-A00702-000068 "Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve",  
izveidojies būvdarbiem plānoto līdzekļu ietaupījums, kopā 53671 EUR,  šādu ceļu pārbūvē: 
 
Ozoliņi-Bieranti- Ošlapiņas 10505.91 EUR 
Krieviņi-Lācplēši-Auguste 36193.07 EUR 
Dēsele-Jaunšķieri 89.81 EUR 
Ozoliņi-Jaunvītoliņi 6882.59 EUR 

 
 
Projekta īstenošanai 647185 EUR apmērā (ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 5000) sākotnēji 
plānoti šādi finansējuma avoti  
-valsts budžeta dotācija autoceļu uzturēšanai 93235 EUR   
-Eiropas Savienības struktūrfonds (ELFLA) 118133 EUR 
-aizņēmums no Valsts kases 435817 EUR. 
 
Faktiskais izlietojums pēc projekta realizācijas 593514 EUR (EKK 5000)  
no finansējuma avotiem 
-valsts budžeta dotācija autoceļu uzturēšanai 70282 EUR 
-Eiropas Savienības struktūrfonds (ELFLA) 118133 EUR 
-aizņēmums no Valsts kases 405099 EUR. 
 
Valsts budžeta dotācijas autoceļu uzturēšanai līdzekļu ietaupījums 22953 EUR palielina dotācijas 
atlikumu uz gada beigām. 
 
Aizņēmums no Valsts kases saņemts pilnā plānotā apjomā, t.i., 435817 EUR, bet sakarā ar būvdarbiem 
paredzēto līdzekļu ietaupījumu ELFLA projekta kontā neizlietoto līdzekļu atlikums – 30718.29 EUR 
novirzāms aizņēmuma daļējai atmaksai  2018.gadā 
(Aizņēmuma līgums Nr.A2/1/18/256,   trančes Nr.P-216/2018). 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 14. panta. 2. daļas 3. punktu 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Neizlietoto līdzekļu atlikumu  EUR 30718.29 apmērā novirzīt no Speclīdzekļu budžeta aizņēmuma 
atmaksai 2018. gadā. 
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
11.p. 

Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
 

Izstrādāti grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumu nolikumā. 
Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek dibināti un piešķirti Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumi.   
Dome nodibina un piešķir šādus apbalvojumus: 
„Vaiņodes novada domes GODA DIPLOMS”  
„Vaiņodes novada domes ATZINĪBAS RAKSTS”  
„Vaiņodes novada PATEICĪBAS RAKSTS”.  

 
Pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punktu, 2010.gda 5.oktobra Ministru 
kabineta noteikumu Nr.928„Kārtība, kādā dibināmi valsts institūciju un pašvaldību apbalvojumi” 2. un 4. 
punktu 
 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.1. Apstiprināt grozījumus nolikumā „Par Vaiņodes novada pašvaldības apbalvojumiem”  
11.2. Grozījumi stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri 
11.3. Noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv, trīs darba dienu laikā pēc to 
apstiprināšanas. 
 

12.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Svīres” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
2018. gada 12. decembrī plkst. 1000 notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu 
“Svīres” 2,2 ha platībā , kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 12,82 (divpadsmit euro 82 centi) par 1 ha, nomas 
maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) 

Pieteikšanās bija līdz 2018. gada 11. decembrim, plkst. 1500.  Līdz norādītajam laikam pieteikušies 
divi dalībnieki: 

1. /…/ 
/…/ 

Uz izsoli ieradušies divi dalībnieki:  

/…/ 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk 
no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz 
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ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. 
punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. 
punkta a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma 
lietošanu  ( izmantošanu) 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

12.1. Apstiprināt 12.12.2018. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Svīres” 2,2 ha platībā 
nomas tiesību izsoles protokolu.  
12.2. Slēgt nomas līgumu ar SIA “UNICENTRS”, reģ. Nr. 42103025551, adrese: Lielā iela 1-74, Liepāja, 
LV-3401, kuru pārstāv /…/ par zemes gabalu “Svīres” 2,2 ha platībā, ar kadastra numuru 6492 001 0126, 
par nosolīto summu 22,82 (divdesmit divi euro, 82 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN.) 
12.3. Nomas līguma termiņš līdz 2023. gada 31. decembrim. 
12.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
12.5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciālists. 
 

13.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Klintis” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
2018. gada 12. decembrī plkst. 1005 notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu 
“Klintis” 3,5 ha platībā , kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 8,47 (astoņi euro 47 centi) par 1 ha, nomas 
maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) 

Pieteikšanās bija līdz 2018. gada 11. decembrim, plkst. 1500.  Līdz norādītajam laikam pieteikušies 
divi dalībnieki: 

/…/ 
/../ 

Uz izsoli ieradušies divi dalībnieki:  

/…/ 
/…/ 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk 
no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz 
ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. 
punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. 
punkta a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma 
lietošanu  ( izmantošanu) 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Apstiprināt 12.12.2018. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Klintis” 3,5 ha platībā 
nomas tiesību izsoles protokolu.  
13.2. Slēgt nomas līgumu ar Z/S “Kalni”, reģ. Nr. 42101024941, adrese: “Kalni”, /…/ nov., pārstāvis /…/, 
par zemes gabalu “Klintis” 3,5 ha platībā, ar kadastra numuru 6492 001 0035, par nosolīto summu 18,47 
(astoņpadsmit euro, 47 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN.) 
13.3. Nomas līguma termiņš līdz 2023. gada 31. decembrim. 
13.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
13.5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciālists. 
 
 

14.p. 
 Par Vaiņodes vidusskolas nolikuma apstiprināšanu 

/ziņo: I. Mame/ 

 
Izstrādāts Vaiņodes vidusskolas nolikuma projekts.  
Vaiņodes vidusskola  ir Vaiņodes novada pašvaldības dibināta izglītības iestāde vispārējās izglītības 
programmu īstenošanai. 
Iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, citi normatīvie akti, kā 
arī iestādes dibinātāja izdotie tiesību akti un nolikums. 
 
 Iestādes mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot mācību un audzināšanas procesu, lai 
nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās pamatizglītības valsts standartā un vispārējās vidējās 
izglītības valsts standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
 
14.1. Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas nolikumu ar 18.12.2018. 
14.2. Ar šī Nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Vaiņodes vidusskolas nolikumu, kas 
apstiprināts 2013.gada 03.oktobrī.  
14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes vidusskolas direktoram Zigmundam Mickus 
 

15.p. 
Par Vaiņodes novada domes arhīva nolikuma apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Izstrādāts Vaiņodes novada domes arhīva nolikuma projekts. 

Vaiņodes novada domes darbībā izveidojušies uzkrātie informatīvi vērtīgie dokumenti (pastāvīgi 
glabājamie un uz laiku glabājamie dokumenti, to skaitā personālsastāva   dokumenti) veido pašvaldības 
arhīvu, kas ir  Latvijas nacionālā  arhīva fonda sastāvdaļa.         
Par Pašvaldības arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu ir atbildīgs novada 

pašvaldības  priekšsēdētājs. 

 

 Pašvaldības arhīva darbība tiek organizēta saskaņā ar likuma „ Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 

8.punktu, Arhīva likuma, citu Latvijas Republikas likumdošanas aktu, lietvedības noteikumu un Latvijas  
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nacionālā arhīvu fonda  uzraudzības iestāžu nosacījumiem, kā arī pašvaldības domes priekšsēdētāja 

prasībām un Pašvaldības arhīva nolikumu.       

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 8. punktu, „Arhīvu likuma” 14.panta 
pirmās daļas 2. punktu  
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

15.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes arhīva nolikumu 
15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības arhivāram.  
 
 

16.p. 
Par Vaiņodes novada domes arhīva ekspertu komisijas nolikuma 

/ziņo: V. Jansons/ 

Izstrādāts Vaiņodes novada domes arhīva  ekspertu komisijas nolikuma projekts. 

 

Vaiņodes novada pašvaldības Arhīva ekspertu komisijas nolikums nosaka Pašvaldības Arhīva ekspertu 
komisijas izveidošanas kārtību, kā arī tās pienākumus un tiesības. 

Pašvaldības Arhīvu ekspertu komisija tiek izveidota atbilstoši Pašvaldības nolikumam un tā veic Vaiņodes 
novada domes un Administrācijas uzkrāto, uzskaitīto, saglabāto un izmantoto informatīvi vērtīgo 
dokumentu (pastāvīgi un ilgtermiņa glabājamo, to skaitā personālsastāva dokumenti) glabāšanas termiņu 
noteikšanu, atlasīšanu to turpmākai glabāšanai vai iznīcināšanai, kā arī dokumentu vērtības ekspertīzes 
rezultātu noformēšanu. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 8. punktu, „Arhīvu likuma” 14.panta 
pirmās daļas 2. punktu  
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes arhīva ekspertu komisijas nolikumu. 
16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības arhivāram.  
 

17.p. 
Par nekustamā īpašuma “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā 

(kadastra apzīmējums 6492 007 0035) 
lokālplānojuma apstiprināšanu 

/ziņo : O. Zvejs / 

 
Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu, Ministru 
kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas 
dokumentiem” 88.1.apakšpunktu, saskaņā ar Vaiņodes novada domes 20.12.2005. saistošajiem 
noteikumiem Nr.4 “Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013-2024. gadam Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kā arī  ņemot vērā Vaiņodes novada domes 24.04.2018. lēmumu,  
sēdes protokola Nr. 5, 14.p. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem 
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nekustamajā īpašumā “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā” un Vaiņodes novada domes 
28.08.2018. sēdes lēmumu, protokola Nr. 11, 15.p. “Par lokālplānojuma projekta nekustamajam 
īpašumam “Dzirnavnieki”, kadastra Nr. 6492 007 0035, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, nodošanu 
publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, Lokālplānojuma redakcija tika publiski apspriesta un 
par to saņemti institūciju atzinumi,  

 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

17.1. Apstiprināt nekustāmā īpašuma “Dzirnavnieki”, kadastra Nr. 6492 007 0035, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novadā, lokālplānojuma redakciju un izdot tā grafiskās daļas karti “Teritorijas 
funkcionālais zonējums” un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus kā Vaiņodes novada 
domes 18.12.2018. saistošos noteikumus Nr.10.  Nekustamā īpašuma “Dzirnavnieki”, Vaiņodes 
pagastā, Vaiņodes novadā, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi ”. 

17.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības projektu vadītājam Oskaram Zvejam  divu nedēļu laikā 
no lēmuma pieņemšanas nodrošināt paziņojuma par lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu 
pieņemšanu publicēšanu laikrakstā, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

17.3. Nodrošināt paziņojuma par lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu pieņemšanu 
publicēšanu Vaiņodes novada domes mājaslapā www.vainode.lv, norādot, ka ar saistošajiem 
noteikumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv. 

 
18.p. 

Par SIA “CTB karjeri” iesnieguma izskatīšanu 
/ziņo : O. Jurjevs/ 

 
Pamats: SIA “CTB Karjeri”, reģ. Nr. 42103036324, adrese:  “Krūtes-Zundi” Bārtas pag., Grobiņas nov., 
LV - 3482, iesniegums saņemts 05.12.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2017/1314, ar lūgumu pagarināt atļauju rekultivācijas plānā paredzēto atsegšanas darbos noņemtās 
segkārtas novietošanai ceļa aizsargjoslā līdz 2019. gada novembrim. 
 
Konstatēts: Ar 2018. gada 23. janvāra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.2, 2.p. nolēma 
atļaut SIA “CTB Karjeri” pašvaldības autoceļa A10 “ Sanatorijas ceļš” aizsargjoslā grants karjera 
“ Mazgranti” atjaunošanas darbos noņemtās segkārtas un neizmantojamā slāņa novietošanu krautnēs, 
nepieļaujot ceļa stāvokļa pasliktināšanos . Līdz 2018. gada 30. novembrim novietoto krautni likvidēt. 
Pārbaudē uz vietas konstatēts , ka” SIA CTB karjeri” veikusi iesniegumā uzrādīto darbību . Daļēji pārvietota 
segkārtas kaudze un gar ceļa malu izrakts grāvis . 
 
Pamatojoties uz Aizsargjoslu likuma 35.panta otro un ceturto daļu, ja objektam ir noteikta aizsargjosla, tā 
īpašniekam vai valdītājam ir atļauts aizsargjoslā veikt attiecīgā objekta ekspluatācijai, remontam, 
atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos darbus. Par to rakstveidā brīdināms zemes īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs. Pēc darbu veikšanas objekta īpašnieks vai valdītājs sakārto zemes platības, lai tās būtu derīgas 
izmantošanai paredzētajām vajadzībām 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs,); PRET 
– nav; ATTURAS – 4(Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.1. Pagarināt atļauju SIA  „CTB Karjeri” reģ. Nr. 42103036324, pašvaldības autoceļa A10 „Sanatorijas 
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ceļš” aizsargjoslā grants karjera „Mazgranti” atsegšanas darbos noņemtās segkārtas un neizmantojamā 
slāņa uzglabāšanai novietotās  krautnēs, nepieļaujot ceļa stāvokļa pasliktināšanos. 
18.2. Līdz 2019. gada 1. novembrim aizsargjoslā autoceļa A10 „Sanatorijas ceļš” novietoto krautni likvidēt. 
18.3. Uzdot ceļu uzraugam Kasparam Ķauķim veikt kontroli par lēmuma izpildi. 
18.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības ceļu pārzinim un SIA “CTB Karjeri” izpildei. 
 

19.p. 
Par dzīves vietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: /…/   p.k. /…/,  deklarētā  dzīves vieta /…/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 
27.11.2018. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/…, ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  /…/ Vaiņode, Vaiņodes nov. 
Minētajā adresē īres līgums noslēgts /…/ 
 
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. 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Atļaut /…/   p.k. /…/,  deklarēt dzīvesvietu adresē /…/. Vaiņode, Vaiņodes nov . 
19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 

20.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plānu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Izstrādāts informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plāns, kas  ietver kārtību, kādā Vaiņodes novada 
pašvaldība, tās  struktūrvienības un iestādes nodrošina pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas, kas 
ir izvietotas uz pašvaldības serveriem, atjaunošanu darbības traucējumu gadījumā. 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
20.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības Informācijas sistēmas darbības atjaunošanas plānu 
20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam. 

 
 

21.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības noteikumiem 

/ziņo: V. Jansons/ 
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Izstrādāti informācijas sistēmas drošības noteikumi, kas  ietver kārtību, kādā Vaiņodes novada pašvaldība, 
tās  struktūrvienības un iestādes nodrošina pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas aizsardzību. 
 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības noteikumus 
21.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam. 

22.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības  informācijas sistēmas drošības politiku 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Izstrādāta informācijas sistēmas drošības politika, kas nosaka politiku, kādā Vaiņodes novada pašvaldība, 
tās  struktūrvienības un iestādes nodrošina pašvaldības izmantotās informācijas sistēmas aizsardzību pret 
ārējiem un iekšējiem riskiem un nodrošina informācijas sistēmas pieejamību, integritāti un konfidencialitāti 
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

Informācijas sistēmas drošības politika attiecas uz šādu Pašvaldības iestāžu Informācijas sistēmas 
lietotājiem, kuriem ir pieeja kādai(ām) no valsts informāciju sistēmām (piemēram, Iedzīvotāju reģistram). 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto,  
 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

22.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības politiku 
22.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam. 
 

23.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības informācijas sistēmas drošības pārvaldības plānu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Izstrādāts informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plāns, kas  nosaka Vaiņodes novada pašvaldības, 
tās  struktūrvienību un iestāžu izmantotās informācijas sistēmas risku vadības procesa ieviešanu un to 
vadību, nodrošinot atbilstošu vadības un kontroles sistēmas darbības efektivitāti, atklājot un novēršot 
kļūdas un neprecizitātes, kā arī nepieciešamības gadījumā, veicot drošības labojumus informācijas 
sistēmās. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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23.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plānu 
23.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam. 
 

24.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Izstrādāti informācijas sistēmas lietošanas noteikumi, kas nosaka Vaiņodes novada pašvaldības, tās  
struktūrvienību un iestāžu darbinieku pienākumus un prasības pašvaldībā izmantotās informācijas sistēmas 
un interneta lietošanai, kā arī nosaka kārtību, kādā tiek veikta pašvaldībā izmantotās informācijas sistēmas 
lietotāju pieejas tiesību piešķiršana, izmaiņas un anulēšana. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto,  
 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
24.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības Informācijas sistēmas lietošanas noteikumus 
24.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam. 

 
25.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumi 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
 

Izstrādāti noteikumi , kas nosaka Vaiņodes novada pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu personas datu 
aizsardzības kārtību. 
Noteikumu mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, 
attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi pašvaldībā un tās iestādēs. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto,  
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
25.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības datu aizsardzības noteikumus 
25.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam. 
 

26.p. 
Par Sīkdatņu lietošanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Izstrādāti noteikumi par sīkdatņu lietošanu. 

Sīkdatnes (cookies) ir informācija, ko pārlūkprogramma iegūst un saglabā brīdī, kad lietojat vietni. 
Nākamreiz, kad atkal apmeklēsiet tīmekļa vietni, pārlūkprogramma atcerēsies jūsu darbības un daļu no tām 
paveiks jūsu vietā, piemēram, izvēlēsies darba valodu vai kontrolēs sīkdatņu paziņojuma attēlošanu. Ar 
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sīkdatņu palīdzību tīmekļa vietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un 
atbilstoši reaģēt. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto,  
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

 

 

26.1. Ar 19.12.2018. apstiprināt  Vaiņodes novada pašvaldības sīkdatņu politiku. 

26.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības Datu aizsardzības speciālistam. 

 
27.p. 

Par 27.11.2018. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 16., 12.p. atcelšanu un zemes 
nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
Pamats: CTB karjeri, Reģ.Nr. 42103036324, adrese “Krūtes Zundi”, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV-3484, 
iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 06.12.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/1159 , ar 
informāciju, ka uzņēmums “CTB Karjeri”, vairs nav ieinteresēti iegūt zemes nomas tiesības uz zemes 
vienību ar kad. Apz. 6492 004 0152, 3.65 ha platībā, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 
Jaunmājas”. 
 
Konstatēts: ar 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, protokola Nr. 16, 12.p 
“Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0152, 3.65 ha, nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu”, tika nolemts slēgt 
līgumu ar SIA “CTB karjeri”, par zemes vienību ar kad. apz.. 6492 004 0152, 3.65 ha, atbilstoši 14.11.2018. 
Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 
6492 004 0152, 3.65 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātiem. 
 
Saskaņā ar izsoles noteikumiem un 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350, “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 45.punktu, ja pretendents, kurš piedāvājis augstāko 
nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības piedāvāt slēgt nomas līgumu 
pretendentam, kurš ir piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu. Vaiņodes novada pašvaldība 2018. gada 
7. decembrī /…/ izteica piedāvājumu, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.12.2018/569, iegūt 
zemes nomas tiesības uz zemes vienību “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 
0152, 3.65 ha platībā, par nosolīto summu par 1 ha 251.25 euro, summai pieskaitāms pievienotās vērtības 
nodoklis. /…/ piekrīt.  
 
Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” 45.punktu, 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

27.1. Atcelt 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 16., 12.p., “Par 
Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. 
apz. 6492 004 0152, 3.65 ha, nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu”. 
27.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar /../ p.k. /…/ par zemes gabalu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas” 
kad. apz. 6492 004 0152, 3.65 ha platībā, par nosolīto summu 251.25 (divi simti piecdesmit viens euro, 25 
centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN.) 
27.3. Nomas līguma termiņš līdz 2023. gada 31. novembrim 
27.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

 
 
 

28.p. 
Par 27.11.2018. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 16., 13. p. atcelšanu un zemes 

nomas līguma slēgšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: CTB karjeri, Reģ.Nr. 42103036324, adrese “Krūtes Zundi”, Bārtas pag., Grobiņas nov., LV-3484, 
iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 06.12.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/1159 , ar 
iesniegumu, ka uzņēmums vairs nav ieinteresēti iegūt zemes nomas tiesības uz zemes vienību ar kad. apz. 
6492 004 0132, 5.0 ha platībā, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”. 
 
Konstatēts: ar 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, protokola Nr. 16., 13.p 
“Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, 
kad. apz. 6492 004 0132, 5.0 ha, nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu”, tika nolemts slēgt līgumu 
ar SIA “CTB karjeri”, par zemes vienību ar kad.apz.. 6492 004 0132, 5.0 ha, atbilstoši 14.11.2018. Vaiņodes 
novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 
0132, 5.0 ha platībā, nomas tiesību izsoles rezultātiem. 
Saskaņā ar izsoles noteikumiem un 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350, “Publiskas 
personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 45.punktu, ja pretendents, kurš piedāvājis augstāko 
nomas maksu, atsakās slēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības piedāvāt slēgt nomas līgumu 
pretendentam, kurš ir piedāvājis nākamo augstāko nomas maksu.  
Vaiņodes novada pašvaldība 2018. gada 7. decembrī /…/ izteica piedāvājumu, iereģistrēts Vaiņodes novada 
pašvaldībā ar Nr. 2.1.12.2018/569, iegūt zemes nomas tiesības uz zemes vienību “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132, 5.0 ha platībā, par nosolīto summu par 1 ha 221,25 
euro, summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis. /…/ piekrīt. 
 
Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” 45.punktu, 
 
Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
28.1. Atcelt 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 16., 13.p., “Par 
Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. 
apz. 6492 004 0132, 5,0 ha, nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu”. 
28.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/ par zemes gabalu “Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas” kad. apz. 6492 004 0132, 5.0 ha platībā, par nosolīto summu 221,25 (divi simti divdesmit viens 
euro, 25 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN.) 
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28.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. janvārim. 
28.4.Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

 
29.p. 

Par  grozījumiem noteikumos “Par Vaiņodes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 
apstiprināšanu, izpildi un kontroli”  

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Izstrādāti grozījumi noteikumos “Par Vaiņodes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, apstiprināšanu, 
izpildi un kontroli”. 

Pašvaldības savus budžetus izstrādā, apstiprina un izpilda patstāvīgi, ievērojot "Likumu par budžetu un 
finanšu vadību" un likumu "Par pašvaldībām", kā arī citus likumus un Ministru kabineta noteikumus. Valsts 
pārvaldes institūcijas nedrīkst iejaukties pašvaldību budžetu izstrādāšanā un izpildē, ja tas nav paredzēts 
likumā. 

Nepieciešams visos noteikumos aizstāt vārdu salikumu” galvenais grāmatvedis” ar vārdu “ ekonomists”. 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām”41.panta pirmās daļas 2.punktu, 

Atklāti balsojot:   
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Apstiprināt grozījumus noteikumos  “Par Vaiņodes novada pašvaldības budžeta izstrādāšanu, 
apstiprināšanu, izpildi un kontroli” . 
15.2. Visos noteikumos aizstāt vārdu salikumu” galvenais grāmatvedis” ar vārdu “ ekonomists”. 
15.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2018.gada 19.decembra. 

 
 
 

Sēdi slēdz plkst. 1600 

 

 
Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                                       V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                 I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 28. decembrī 

 
 

 

 


