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LATVIJAS  REPUBLIKA 

 
VAIŅODES   NOVADA  DOME 

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

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

 
DOMES SĒDE  

 
Nr. 20 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2015.gada 17. decembrī 

Sēde sasaukta: plkst. 1500 

Sēdi atklāj: plkst. 1505 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, Zigmunds Mickus, Sandra Ķempe, 
Aigars Dīks 

Nepiedalās: Sandra Grosberga (pamatdarba dēļ), Aiga Jaunzeme (slimības dēļ) 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektors Egils Juzups 

 
Darba kārtībā: 
 

1. Par grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā 
2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
3.    Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

3.1. ….. iesniegums 
3.2. …… iesniegums 

     4. Par zemes nomas līguma laušanu 
 4.1. …. iesniegums 
     5. Par dzīvokļa “….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  atsavināšanu 
      6. Par grozījumiem 22.01.2015. domes sēdes protokolā Nr. 2, 5.p. “ ….., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
atsavināšanu.” 
      7. Par …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
      8. Par malkas iepirkuma cenu 
      9. Par projekta pieteikumu 
10. Par pabalstiem 
11. Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016. gadā 
12. Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem 
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13. Par vienreizēju sociālo pabalstu 
13.1. Par … iesnieguma izskatīšanu 
13.2. Par … iesnieguma izskatīšanu 
13.3. Par …. iesnieguma izskatīšanu 

14. Par Ziemassvētku paciņām 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Grosberga,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

Svītrot no sēdes kārtības 13.1. punktu, un pievienot sēdes darba kārtībai : 
 
15.punktu :” Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 19.11.2015. saistošajos noteikumos Nr. 7 
“ Nekustamā īpašuma nodokļu piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2016. gadā “  
16. punktu : “Par medību tiesību uz AS “ Latvijas Valsts mežs” Vaiņodes ciema teritorijā piederošajiem 
nekustamajiem īpašumiem” 
17. punktu: “Par grozījumiem 2015. gada Vaiņodes novada domes amatu sarakstā un darba algām.” 
18. punktu : “ Par Vaiņodes novada pašvaldības domes amatu sarakstu un darba algām 2016. gadam.” 
19. punktu : “ Par klienta uzturēšanās maksas izmaiņām SIA “ Rokaiži” 
20. punktu:” “ Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2016. gadā” 

 
 

1.p. 
Par  grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā                                                                                 

/ziņo : O. Jurjevs / 

 
Pamats: …. p.k. …, dzīvesvieta …. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 01.12.2015, Vaiņodes novada 
pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1262, ar lūgumu samazināt iznomājamo platību no 1.0 ha uz 0.5 ha zemes 
gabalā ar nosaukumu „Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums E31 noslēgts …. 2010. gada 15. martā, par zemes gabalu ar nosaukumu 
“Centra ganības”, ar kad. apz. 6454 004 0303, 1.0 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. 
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
Zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0303, ar nosaukumu “Centra ganības”, kopējā platībā 13.8 ha, iznomāts 
vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai un personīgās palīgsaimniecības  vajadzībām. Zemesgabals 
sastāv no 13.39 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.41 ha cita veida zemes, ir ierakstīts 
zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes 
lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
 
Pamatojoties uz 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. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā E31, noslēgtā 2010. gada 15. martā ar …., p.k. …., 1.1. punktā 
“1.0 ha platībā” aizstājot ar “0.5 ha platībā” 

1.2. Pagarināt zemes nomas līgumu līdz 31.12.2020. 
1.3 Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
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1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
 

2.p. 
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/ziņo : O. Jurjevs / 

 
Pamats: SIA “Metrum”, Reģ. Nr. 40003388748, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 47, Rīga, LV-1050, 
iesniegums saņemts 02.12.2015, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1264 ar lūgumu izskatīt 
un pieņemt lēmumu par sagatavoto  nekustamā īpašuma ….” sadalīšanu projektu. 
 
Konstatēts: Zemes ierīcības projekts ir izstrādāts atbilstoši Vaiņodes novada domes 26.04.2012 sēdes 
protokola Nr. 6. lēmumam 3. p. “Par Nekustamā īpašuma “….” sadalīšanu”. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 „Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7. punktam, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā pašvaldībā; 
9.8.punktam, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
30. punktam, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām un 
institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par 
projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu spiedoga atzīmi vai 
izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu noraida, ja projekta izstrādē 
nav ievēroti šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētie projekta izstrādes nosacījumi, zemes ierīcības, 
teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu aizsardzības un teritorijas izmantošanas 
un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta reģionālajā nodaļā saskaņotajā projekta 
grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas 
iemeslus.  
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 09.12.2015. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdi 

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma „…”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā,  sadalīšanai. 
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
 

3.p. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo : O. Jurjevs / 

 
3.1. …. iesniegums 
Pamats: …, p.k. …, dzīvesvieta …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 11.11.2015, 
Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1201 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 
V223, par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā mazdārziņa vajadzībām. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums V223 ar … noslēgts 2011. gada 25. jūlijā, par zemes gabalu ar nosaukumu 
Ābelītes ar kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu 
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
Zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, kopējā platībā 16.02 ha, iznomāts 
vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai un lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabals sastāv no 15,59 
ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha zem ceļiem esoša zemes, ir ierakstīts zemesgrāmatā, 
pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, atrodas Vaiņodes, pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas 
mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
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Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas trešo punktu, kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un pamatojoties uz iepriekšminēto un 09.12.2015. 
tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V223, noslēgtu ar …, p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā līdz 
31.12.2020. 
3.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
3.2. ..iesniegums 
Pamats: …, p.k. ..  deklarētā dzīvesvieta …. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2015, Vaiņodes 
novada pašvaldībās iereģistrēts ar Nr. 3-6/1267, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E200, par 
zemesgabaliem “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, 0.03 ha platībā un “Vībiņu ganības”, kad. 
apz. 6454 004 0096, 1.0 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības un lauksaimniecības vajadzībām. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums E200 ar …. noslēgts 2011. gada 21. janvārī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, ar kad. apz. 6454 004 0361, 0.03 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības 
vajadzībām un “Vībiņu ganības”, ar kad. apz. 6454 004 0096, 1.0 ha platībā lauksaimniecības vajadzībām. 
Zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi, kopējā platībā 2.43 ha, 
iznomāts vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai . Zemesgabals sastāv no 2.43 ha lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, atrodas 
Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 
0101 
Zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 10.15 ha platībā, sastāv no 9.89 
ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes un 0.26 ha zem ūdens esoša zeme, atrodas Embūtes pagastā, 
Vaiņodes novadā, ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, tiek izmantota 
palīgsaimniecības vajadzībām. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu un 09.12.2015. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E200, noslēgtu ar …, p.k. …., par zemesgabaliem ar kad. apz. 
6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.03 ha platībā un ar 
kad. apz 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 1.0 ha platībā līdz 31.12.2020. 
3.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
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4.p. 
Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo : O. Jurjevs / 

 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.12.2015., 
Vaiņodes novada pašvaldībās iereģistrēts ar Nr. 3-6/1269, ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu V254, par 
zemesgabalu ar nosaukumu “Starpgabals” , kad. apz. 6492 008 0224, 4.8 ha platībā, sakarā ar to, ka nav 
piebraucamā ceļa un turpmāk nav vēlmes šo zemesgabalu izmantot. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums V254 ar ….. noslēgts 2013. gada 2. aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Starpgabals”, ar kad. apz. 6492 008 0224, 4.8 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Parādu 
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
Zemesgabals ar kad. apz. 6492 008 0224, ar nosaukumu “Starpgabals”, kopējā platībā 4.8 ha, iznomāts 
lauksaimniecības vajadzībām, sastāv no 4.8 ha ar krūmājiem esošas zemes. Zemesgabals nav ierakstīts 
zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir starpgabals, nav piekļūšanas iespējas. Zemes 
lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
 
Pamatojoties uz 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 09.12.2015. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Lauzt ar …, p.k…., zemes nomas līgumu noslēgtu 02.04.2013. Nr. V254, par zemes gabalu 

“Starpgabals”, ar kad. apz. 6492 008 0224, 4.8 ha platībā, ar 2015.gada 31.decembri. 

4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

 

5.p. 

Par dzīvokļa … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 
/ziņo : O. Jurjevs / 

 

Pamats:  .., p.k. … dzīvojoša … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 12.11.2015, 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1203 ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli … Vaiņodē, 
Vaiņodes nov.. Par minēto dzīvokli noslēgts īres līgums ar ….. 

Konstatēts: SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 
Liepāja, vērtējums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar 
nosaukumu …, kadastra Nr. 64929000169, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, 
sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo platību 92.8 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 928/20489 
kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 64920060520001 un no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu  64920060520 – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā. Tirgus 
vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 6.novembrī, aprēķināta: EUR 2650.00 (Divi tūkstoši seši simti 
piecdesmit eiro,00 centi), NĪ inventarizācijas izmaksas EUR 99.96 (deviņdesmit deviņi euro, 96 centi), NĪ 
novērtēšana EUR 77,44 (septiņdesmit septiņi eiro, 44 centi). 
2015. gada 19. februārī, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 4 , 4.2p., “Par dzīvokļa 
“…..”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu”, atsavināt …. dzīvokli …., Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 64929000169,  ar kopējo platību 92.8 kvm  un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošām 928/20489 kopīpašuma daļām no būves ar kad. apz. 6492 006 0520001 un no zemesgabala ar 
kad. apz. 64920060520 par EUR 2827.40. … 
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Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 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. Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants. 
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, ja viņš 
vēlas nopirkt dzīvokļa īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 3.pants. (1) Publiskas personas 
nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 2) 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) 
un 09.12.2015. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1.1. Atsavināt … p.k. …, nekustamo īpašumu „…” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra 
Nr. 64929000169, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv no četristabu dzīvokļa ar kopējo 
platību 92.8 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 928/20489 kopīpašuma domājamām daļām no būves 
ar kadastra apzīmējumu 64920060520001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu  64920060520 par 
EUR 2827.40 (Divi tūkstoši astoņi simti divdesmit septiņi eiro un 40 centiem).  
5.1.2. Samaksu veikt iemaksājot pašvaldības kasē ar atlikto maksājumu uz 24 mēnešiem maksājot 6 (sešus) 
procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 
5.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 
 

6.p. 
Par grozījumiem 22.01.2015. domes sēdes protokolā Nr. 2, 5.p. “ Par …., Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov. atsavināšanu.” 

/ziņo : O. Jurjevs / 

Pamats: …., p.k. …., iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 19.11.2015. iereģistrēts ar Nr.3-
6/1224,  ar lūgumu mainīt apmaksas termiņu no 12 mēnešiem uz 60 mēnešiem 
 
Konstatēts: 02.02.2015 Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr. 6 sagatavots pamatojoties uz Vaiņodes 
novada domes 2015. gada 22. janvāra lēmumu, protokola Nr. 2 , 5.p. “…. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
atsavināšanu”. Kurā tika nolemts atsavināt … NĪ “…”,  ar kad. Nr. 6492 004 0140, kas sastāv no 
zemesgabala ar kad. Nr. 6492 004 0140, 0.47 ha platībā un uz zemes gabala atrodas 2 -stāvu 3 dzīvokļu 
dzīvojamā ēka un palīgceltne, kas atrodas  adresē “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par EUR 3765.45. 
Samaksa bija jāveic ar atlikto maksājumu uz 12 mēnešiem, maksājot 6 % gadā no vēl nesamaksātās pirkuma 
maksas daļas. Pirmā iemaksa 10 % no pirkuma summas bija EUR 376.55, kuri tika samaksāti. ….. 
 
Pamatojoties likuma “Par pašvaldībām” 12.pants, 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. Publiskas personas mantas atsavināšanas 36. panta 3. daļa nosaka, 
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 nenomaksātās pirkuma 
maksas daļas. 
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un 09.12.2015. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Izdarīt grozījumus 22.01.2015. Vaiņodes novada domes sēdes protokolā Nr. 2, 5.p. “ Par NĪ  
 “ ….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu” izsakot 5.2. punktu šādā redakcijā: 
 
    5.2. “ Samaksu veikt pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti ar atlikto 
maksājumu uz 60 mēnešiem, maksājot 6 (sešus) procentus gadā no vēl nenomaksātās pirkuma maksas 
daļas”. 
 
6.2. Uzdot domes juristam sastādīt maksājumu grafiku un izdarīt grozījumus 02.02.2015. nekustamā 
īpašuma pirkuma līgumā Nr. 6, 2.2.2. punktā  mainot apmaksas termiņu no 12 mēnešiem uz 60 mēnešiem. 
 
6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības juristam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
 
 

7.p. 
Par NĪ …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo : O. Jurjevs / 

 
Pamats: … p.k. …, dzīvojošas … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts 24.08.2015, 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/896, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ “… kad. Nr. 6492 006 
0851, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 
 
Konstatēts: Dzīvojamā māja “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ir ierakstīta zemesgrāmatā. 
 NĪ “ …” kad nr. 6492 006 0851 sastāv no 1- stāva 3- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.2700 ha. NĪ 
kadastrālā vērtība  EUR 3419.00  
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet pašvaldība minēto nekustamo īpašumu 
neapsaimnieko. 
Minētā dzīvojamā ēka ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas ekspluatāciju un 
uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī novērstu ar vides drošību saistītus riskus ir 
nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi no pašvaldības budžeta. …. 
Ierosinājums ir šo NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem. Minētais nekustamais īpašums nav 
nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. 
 
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.pants (2) Publiskas personas mantas atsavināšanu var 
ierosināt attiecīgās iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā 
atrodas publiskas personas manta. 
(3) Kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai vai tās 
iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz valsts mantu nosaka 
Ministru kabinets, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās atvasinātās publiskās 
personas lēmējinstitūcija. 
 
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 
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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. 45.pants (3) 
Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu 
likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms 
rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem. 
(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona 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; 
6.2 pants. Publiskas personas nekustamā īpašuma pārvaldīšana, (1) Publiskas personas nekustamā īpašuma 
pārvaldīšana ir šā īpašuma valdītāja uzdevums, kas ietver pienākumu nodrošināt nekustamā īpašuma 
lietošanu un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā tā ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām 
un veicināt tā uzlabošanu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

7.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “ …. kad nr. 6492 006 0851  sastāv no 1- 
stāva 3- dzīvokļu dzīvojamās ēkas, zeme 0.2700 ha. 
7.2. Uzsākt nekustamā īpašuma “ ….”, ar kad. Nr. 6492 006 0851, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekiem iegādāties nekustamo īpašumu. 
7.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam organizēt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartam 
7.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam izpildei. 
 

8.p. 

Par malkas iepirkuma cenu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Priekšlikums: noteikt 2016. gadā malkas iepirkuma cenu par 1m3 EUR 23.00 ( divdesmit trīs euro,00centi) 
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.  
21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 
14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: d) 
pašvaldības piegādāto siltumenerģiju, 
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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. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1. Sākot ar 2016.gada 01.janvāri. Norēķinoties ar malku par bērnu ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā un 
Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, par tekošā gada nekustamā īpašuma nodokli un iepriekšējo gadu 
parādiem par komunālajiem maksājumiem, noteikt malkas iepirkuma cenu par 1m3 EUR 23.00 (divdesmit 
trīs euro 00 centi) . 

8.2. Lēmuma izrakst iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 

 

9.p. 
Par projekta pieteikumu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

 Tiek plānots izsludināt pieteikšanos uz specifiskā atbalsta mērķa (SAM)  5.3.1. “Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projektu atlasi 2014. 

– 2020.gada ES fondu plānošanas periodā. Ir nepieciešamas Vaiņodes novada domes apliecinājums, par 

gatavību pieteikties projektu konkursā. 

Vaiņodes novadam projekta realizācijai piešķiramais Kohēzijas fonda atbalsta apjoms, pie maksimālās 
atbalsta intensitātes 85%, ir 597 550 euro, bet papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu izmantotāju skaits ir 660 iedzīvotāji, pēc projekta īstenošanas nodrošinot pakalpojuma 
pieejamību 92% no aglomerācijas iedzīvotājiem, kas atbilst direktīvas 91/271/EEK “Par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu:  ieviešanas termiņiem un Eiropas Komisijai iesniegtajiem paziņojumiem par 
direktīvu izpildi. Prognozējamā projekta attiecināmo izdevumu summa ir 687 183 euro.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Iesniegt projekta pieteikumu specifiskā atbalsta mērķa (SAM)  5.3.1. “Attīstīt un uzlabot 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” projektu atlasē 

2014. – 2020.gada ES fondu plānošanas periodā.  

 

9.2. Nodrošināt līdzfinansējumu 15% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, atbilstoši VARAM 

iesniegtajam Finanšu analīzes modelim, nodrošinot nepieciešamo līdzfinansējumu, ņemot aizņēmumu 

Valsts kasē. 

10.p. 
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Par pabalstiem 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.1. Dāvināt katrai Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā deklarētai ģimenei /mājsaimniecībai 
novada Kalendāru 2016.gadam. 

10.2. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu 
deklarējušiem, pašvaldībai parādā neesošiem: 

10.2.1. nestrādājošiem pensionāriem - EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) uz personu; 

10.2.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni, tai skaitā bērni no 18 līdz 24 gadiem, kuri turpina 
mācību procesu) – par katru bērnu EUR 10.00 (desmit euro 00 centi  

10.2.3. politiski represētām personām - EUR 10.00 (desmit euro 00 centi)  uz personu; 

10.2.4. invalīdiem EUR 10.00 (desmit euro 00 centi)  uz personu. 

10.3. Pabalsts vienai personai saņemams par vienu no 10.2. punktā minēto kategoriju. 

10.4. Pabalstus  sākt izmaksāt no 28.12.2015. 

10.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā 

 

11.p. 

Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2016. gadā 

/ ziņo:  V. Jansons/ 

 

Pamats: Kurzemes plānošanas reģiona 10.12.2015. iesniegums NR. 2-5.5/187/15 saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 10.12.2015. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1294 ar lūgumu izskatīt jautājumu par 
līdzfinansējumu plānošanas reģionam 2016. gadā.  Līdzfinansējuma summa EUR 1500.00. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

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. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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11.1. Piešķirt līdzfinansējumu  Kurzemes plānošanas reģionam EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti 
euro,00 centi) gadā no pamata budžeta. 
11.2. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un nosūtāms Kurzemes 
plānošanas reģionam. 
 

 
 
 
 
 
 

12.p.  
Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem 

/ziņo : Z. Mickus/ 

 

Pamats: Saņemts Liepājas rajona sporta skolas iesniegums 07.12.2015. Vaiņodes novada domē iereģistrēts 
Nr.3-6/1289, ar lūgumu apstiprināt un atbalstīt sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu un piešķirt 
finansējumu administratīviem izdevumiem  2016. gadam par summu  EUR  4099.00 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 15.panta 1 daļas 4.p. 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, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

12.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīviem izdevumiem par periodu no 2016.gada janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim EUR 
4099.00 ( četri tūkstoši deviņdesmit deviņi euro, 00 centi) 
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Grobiņas pašvaldībā un Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
 

13.p. 
Par vienreizēju sociālo pabalstu  

/ziņo: V. Jansons/ 
13.1.  
 
Svītrots no sēdes darba kārtības ! 
 

 
13.2. …. iesniegums 
 
….. 
 
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 
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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 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

13.2.1. Segt …   p.k. …. uzturēšanās izmaksas Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  EUR 80.76 
( astoņdesmit euro, 76 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 2016.gada 1. janvāra  
13.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 
13.3. … iesniegums 
 
….. 
 
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. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

13.3.1. Segt …   p.k. …. uzturēšanās izmaksas Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  EUR 132.65(viens 
simts trīsdesmit divi  euro, 65centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 2016. gada 1. janvāra. 
13.3.2. Uzdot Sociālam dienestam sazināties ar … meitu un vienoties par parāda apmaksu. 
13.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 

13.4. …. iesniegums 
 
….. 
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. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
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Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

13.4.1. Piešķirt … p.k. …, vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operācijas un  ārstēšanās izmaksām 
EUR 514.45(pieci simti četrpadsmit  euro 45 centi ) apmērā no sociālā budžeta. 
13.4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
 

14.p. 
Par Ziemassvētku paciņām 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.1. Noteikt vienas Ziemassvētku paciņas cenu EUR 4.00 ( četri euro,00 centu) no pamatbudžeta. 
14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.  

 
15.p. 

Par precizējumu Vaiņodes novada pašvaldības 19.11.2015. saistošajos noteikumos Nr.7 „ 
Nekustamā īpašuma nodokļu  piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā” 

/ziņo : O. Jurjevs / 
 

Pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikumiem precizēt 2015. gada 
19.novembra sēdes lēmumu (prot.Nr.19, 2.p.) „Vaiņodes novada pašvaldības „Saistošos noteikumus Nr. 7. 
Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2016. gadā.”: 
 
Izdarīt precizējumus 19.11.2015. Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 7. “Nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2016. gadā ” : 
 

1.) Saistošo noteikumu nosaukumu izteikt šādā redakcijā: “Nekustamā īpašuma nodokļu  
piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā” 
 
2.) 1. Punktā svītrot vārdus “2016. gadā”. 
3.) Svītrot 2. punktu, kas ir izteikts šādā redakcijā: “Saistošie noteikumi ir spēkā no 2016. gada 01. 
janvāra līdz 2016. gada 31.decembrim.”  
 
4.) 3. punktā vārdu “neaplikt” aizstāt ar vārdu  “neapliek” un svītrot vārdus “2016. gadā” 
5.) 3.4. punkta beigu daļa papildināt ar vārdiem “kā atpūtas zaļā zona” 
6.) 4. punktā vārdu “piešķirt” aizstāt ar vārdu “piešķir” 
7.) 5. punktā  likuma nosaukums “Par nekustamā īpašuma nodokli” papildināms ar pēdiņām un  
vārds “punktā “ aizstājams ar vārdu “daļā”  
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8.) 4.2. un 4.3. apakšpunktā atsauču lietojumu “ (skat.9.p.) un (skat.10.p.) aizstāt ar “skat 9.p.” un 
“skat. 10.p.” 
9.) 4.4. punktā svītrojams vārds “atvieglojumus” 
10.)  5. punkts izsakāms šādā redakcijā  : 
Lai saņemtu  Nekustamā īpašuma nodokļa  atvieglojumus  kārtējam  taksācijas  periodam,  
dokumenti, skat. 8.-10.p., jāiesniedz no taksācijas gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam.” 
11.)  8-10. punkta ievaddaļā 8.-10. Punkta ievaddaļā vārds “punkta” aizstājams ar vārdu 
“apakšpunkta” 
12.) Saistošos noteikumus papildināt ar 10.punktu, kas izteikts šādā redakcijā:  
“Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.” 
 

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 45 panta 4. daļu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

15.1. Apstiprināt 19.11.2015. Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumu  Nr.7 “Nekustamā 

īpašuma nodokļu  piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā”  precizējumu projektu. 

15.2. Noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām 45.pantā noteiktajā kārtībā. 
15.3. Precizētos saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 

 
16.p. 

Par medību tiesību uz AS “Latvijas Valsts meža” Vaiņodes ciema teritorijā piederošiem 

nekustamiem īpašumiem  

/ziņo : O. Jurjevs / 

 

Pamats: “Mednieku sporta klubs Vaiņode”, reģ. Nr. 40008018443, juridiskā adrese: Dārza iela 1B, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 09.12.2015, Vaiņodes novada pašvaldībā 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/1293, ar lūgumu atļaut piešķirt nomas tiesības uz AS “Latvijas Valsts meži”  
Vaiņodes ciema teritorijā piederošiem nekustamiem īpašumiem. 

Konstatēts: medību tiesības Vaiņodes ciema teritorijā nepieciešams piešķirt, jo pastāv risks , ka Vaiņodes 
ciema teritorijā esošajos AS “Latvijas Valsts meži” nekustamos īpašumos var ieklīst ar mēri inficējušās 
cūkas un citi dzīvnieki, tādā gadījumā, ja šis līgums nebūs noslēgts, medniekiem nebūs tiesību šo dzīvnieku 
likvidēt.  

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 
likumu. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

16.1. Atļaut piešķirt medību nomas tiesības uz AS “Latvijas Valsts meži” Vaiņodes pagasta ciema teritorijā 
piederošiem nekustamiem īpašumiem. 
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16.2. Lēmuma izrakstam pievienojams zemesgabalu plāns ar AS “Latvijas Valsts meža” piederošiem 
īpašumiem Vaiņodes ciema teritorijā  
16.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

17.p. 
 Par grozījumiem 2015. gada Vaiņodes novada domes amatu sarakstā un darba algām 
 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības līdzekļu izlietojumu Vaiņodes novada dome izvērtē 2015. gada 
Vaiņodes novada domes amatu sarakstu un darba algas. 
 
Pamatojoties uz “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. 
 

Atklāti balsojot:  + 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

17.1. Ar 18.12.2015. gadu izdarīt 2015. gada Vaiņodes novada domes amatu sarakstā un darba algās 

sekojošus grozījumus : 

17.1.1. Likvidēt no amata saraksta sekojošus amatus: 

              1.) struktūrvienība 062e, kapsētu pārzinis (5151 03), 1 slodze, amatalga EUR 385.00; 

              2.)  struktūrvienība 0822, krājuma glabātājs (2621 03), 1 slodze, amatalga EUR 473.00 

17.1.2. Apstiprināt amatalgas un slodzes sekojošiem amatiem: 

              1.) struktūrvienība 011, lietvedis/iepirkumu speciālists (3341 04), 1 slodze, amatalga  

EUR 614.00; 

2.) struktūrvienība 011, darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists (3119 04), 0.7 slodze, 

amatalga EUR 438.00; 

             3.) struktūrvienība 066, Komunālās nodaļas vadītājs ( 3132 18), 1 slodze, amatalga EUR 812.00; 

4.) struktūrvienība 066, elektriķis (7411 01), 1 slodze, amatalga EUR 614.00; 

5.) struktūrvienība 091,  pirmskolas izglītības iestādes vadītājs (1345 08), 1 slodze, amatalga EUR 

750.00; 

6.) struktūrvienība 107, virtuves strādnieks (941202), 1 slodze, amatalga EUR 360.00; 

7.) struktūrvienība 107, Sociālās mājas vadītājs (121323), 1 slodze, amatalga EUR 700,00 

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

18.p. 

“ Par Vaiņodes novada pašvaldības  domes amatu sarakstu un darba algām 2016. gadam 
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/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības domes amatu  saraksts ar darba algām 2016.  gadam. 
Ierosinājums ar 01.01.2016. visiem Vaiņodes novada pašvaldības darbiniekiem algas paaugstināt par 4% 
(pirms nodokļu nomaksas). Lēmums neattiecas uz Vaiņodes mūzikas skolas direktora amatalgu un Vaiņodes 
vidusskolas un PII “ Zīlīte” pedagogiem ar valsts finansējumu. 
 PII “ Zīlīte’” pedagogiem no pašvaldības finansējuma  4% piemaksa līdz 31.08.2016. 
Vaiņodes novada domes deputātiem pie amatalgas pielikt EUR 10.00 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto  un 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. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

18.1. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada pašvaldības domes amatu sarakstu un darba algas 2016. 
gadam.  

18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

19. p. 
 Par klienta uzturēšanās maksas izmaiņām SIA “Pansionāts  Rokaiži” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

SIA “ Pansionāts Rokaiži “ paziņojis, ka viena klienta uzturēšanās pakalpojuma maksa mēnesī no 2016. 
gada 1. janvāra būs EUR 400.00. 

Konstatēts: SIA “ Pansionāts Rokaiži” uzturas viens Vaiņodes novada pašvaldībā deklarēts iedzīvotājs. 
Uzturēšanās maksu sedz Vaiņodes novada pašvaldība. 2015. gadā uzturēšanās izmaksas sastādīja EUR 
305.00 mēnesī. 

Priekšlikums apmaksāt uzturēšanās maksu EUR 350.00 mēnesī. 

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 
likumu. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

19.1. Apmaksāt personas uzturēšanās pakalpojuma maksu SIA “ Pansionāts Rokaiži” par summu EUR 
350.00 ( trīs simti piecdesmit euro, 00 centi) mēnesī. 
19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 

 

20.p. 
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Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2016. gadā 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

SOS Bērnu ciematā paziņojis, ka viena klienta uzturēšanās pakalpojuma maksa mēnesī no 2016. gada 1. 
janvāra būs EUR 520.00 

Konstatēts: SOS Bērnu ciematā uzturas divi Vaiņodes novada pašvaldībā deklarēti bērni. Uzturēšanās 
maksu sedz Vaiņodes novada pašvaldība. 2015. gadā uzturēšanās izmaksas sastādīja EUR 213.43 mēnesī 
vienam bērniem. 

Priekšlikums apmaksāt uzturēšanās maksu EUR 300.00 mēnesī. 

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 
likumu. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe,  Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.1. Apmaksāt personas uzturēšanās pakalpojuma maksu SOS Bērnu ciematā par summu EUR 300.00 
( trīs simti euro, 00 centi) mēnesī vienam bērnam. 
20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
 

 

Sēdi slēdz plkst. 1610 

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                                                 V. Jansons 
 
 
Sēdes protokolētājs:          /personīgais paraksts/                                              I. Pūlīte 
  
  
 
 
 
Protokols parakstīts 2015.gada  28. decembrī 
 

  
 

 

 

 



 

18 
 

 

 


