
1 
 

 
                               

 
 

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. 22 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2016.gada 24. novembrī 

Sēde sasaukta: plkst. 1500 

Sēdi atklāj: plkst. 1500 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – pārvaldes sekretāre Inese Pūlīte 

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

Nepiedalās: nav  

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

Darba kārtībā: 
 
1. Par piekrišanu nekustamā īpašuma “…”, ar kad. apz. …, sadalīšanai 
2.Par zemes nomas līguma slēgšanu 
3.Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
4. Par Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas nolikuma projektu. 
5. Par grozījumiem līgumā ar biedrību mednieku klubs “Embūte”. 
6. Par grozījumiem 01.05.2015. zemes nomas līgumā Nr. 409 
7. Par Ziemassvētku paciņām 
8. Par pabalstiem 
9. Par finansiālu atbalstu fondam “ Sibīrijas bērni” 
10. Par dzīvesvietas deklarēšanu 
11. Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 4 , Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
12. Par Vaiņodes novada pašvaldības kustāmas mantas FORD  TRANSIT  pārdošanu izsolē 
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13. Par īres līguma laušanu 
14. Par dzīvokļa piešķiršanu 
15. Par finansiālu atbalstu Vaiņodes internātpamatskolai  
16.  Par mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm. 
17. Par iesaistīšanos mācību satura aprobācijā projektā “ Kompetenču pieeja mācību saturā” 
18. Par  izmaiņām Vaiņodes vidusskolai piešķirtā finansējuma izlietojumā 
19. Par telpu nomas līgumu ar ģimenes  ārstu praksēm 
20. Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoli. 
21. Par dzīvokļu īpašumu izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras 
uzsākšanu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības . 

  Tiek veiks sēdes audioieraksts. 
 

1.p.  
Par piekrišanu nekustamā īpašuma “…”, ar kad. apz. …, …. pag., …nov. sadalīšanai 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 
 

Pamats: …, p.k. … dzīvojoša “…”, … pag., …s nov., LV-3477, iesniegums saņemts 02.11.2016., Vaiņodes 
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1106, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “.. ar kad. 
Nr. …, kas atrodas … ar kad. apz. …, 24.84 platībā un ar kad apz. …, 9.01 platībā,  Vaiņodes pag. ar kad. 
apz. …., 48.56 ha platībā,  … pagastā ar kad. apz. …, 25.2 ha platībā. 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “..”, ar kad. Nr. … ar kopējo platību 100.16 ha, kas atrodas ..pag., .. nov., 
ir … piederošs nekustamais īpašums, kurš reģistrēts Liepājas zemesgrāmatu nodaļas … pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 80 
Nekustamais īpašums sastāv no četriem atsevišķiem zemesgabaliem: 

1.) …s pagastā ar kad. apz. …, 17.80 platībā,  
2.) ..pagastā ar kad. apz. …., 8.6 platībā 
3.) … pagastā ar kad. apz. …, 25.2 ha platībā,  
4.) … pagastā ar kad. apz. …48.56 ha platībā  

Zemesgabals ar kad. apz. …, 48.56 ha platībā atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv no 40.00 
ha meža zemes, 0.44 ha zem ūdens esošas zemes, 0.29 ha zem ceļiem esošas zemes, 7.83 ha cita veida 
zemes. Zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0201.  
Īpašnieks vēlas sadalīt nekustamo īpašumu “…i”, ar kad. Nr. 6492 012 0010, atdalot zemesgabalu ar kad. 
apz. 6492 001 0096,  
 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 8. panta trešās daļas 1.p., kurš nosaka, ka zemes ierīcības 
projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības daļai vai kadastrāli 
uzmēra zemes vienības daļu un  16.11.2016. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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1.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “..”, kad. Nr. …, kopējā platībā 100.16 ha, kas atrodas …pag., … 
nov., zemesgabalu ar kad. apz. …, 48.56 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
1.2. Atdalītajam zemesgabalam ar kad. apz. …, 48.56 ha platībā, kurš atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
saglabāt nosaukumu “… 
1.3. Atdalītajam zemesgabalam ar kad. apz. …, 48.56 ha platībā, kurš atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
noteikt zemes lietošanas mērķi: mežsaimniecībā izmantojama zeme: NĪLM: 0201. 
1.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā tiesā, Liepājā, 
Lielā ielā  
 

2.p.  
Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas …, Vaiņodē,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, iesniegums saņemts 
21.10.2016. Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1084, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu ar 
kad. apz. 6492 006 0876, 0.06 ha platībā, ar nosaukumu …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., mazdārziņa 
vajadzībām uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0876, ar nosaukumu Jaunā iela 9, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., kopējā platība: 0.3 ha. Iznomāts vairākām personām, mazdārziņa uzturēšanai. Zemesgabals 
sastāv no 0.3 ha lauksaimniecības zemes, zemesgabals nav uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs 
Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. 
Konkrētai personai nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās 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  16.11.2016. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. ….,  par zemesgabalu ar kad. apz. … ar nosaukumu Jaunā iela 
9, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā. 
2.2. Zemes nomas līgums spēkā līdz 30.11.2021. 
2.3. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42, nomas maksai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
 

3.p. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: …. p.k. … dzīvojošas “… Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 14.10.2016., 
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1062, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 
V104/1, par zemesgabalu ar nosaukumu “Vijas” ar kad. apz. 6492 004 0775, 0.015 ha platībā un ar 
nosaukumu “Vecbāta 3”, ar kad. apz. 6492 004 0777, 0.3 ha platībā, uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. V104/1, noslēgts 2010. gada 28. maijā ar …. par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Vijas”, ar kad. apz. 6492 004 0775, 0.015 ha platībā un ar nosaukumu “Vecbāta 3”, ar kad. 
apz. 6492 004 0777, palīgsaimniecības vajadzībām. 
Zemesgabals ar kad. apz. 6492 004 0775, kopējā platībā 0.1499 ha, uz kura atrodas arī dzīvojamā māja ar 
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nosaukumu “Vijas”. Zemesgabals ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes 
novada pašvaldībai. Zemesgabala galvenais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
NĪLM:0601 
Zemesgabals ar kad. apz. 6492 004 0777, 0.3 ha platībā, ar nosaukumu “Vecbāta 3”, sastāv no 0.3 ha zem 
ēkām esošas zemes. Zemesgabals nav instrumentāli uzmērīts un nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs 
Vaiņodes novada pašvaldībai, zemesgabala galvenais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM:0601. Konkrētai personai nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās 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  16.11.2016. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1.  Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V104/1, noslēgtu ar … p.k. ….  par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
004 0775, ar nosaukumu “Vijas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.015 ha platībā un ar kad. apz. 6492 004 
0777, ar nosaukumu “Vecbāta 3”, 0.3 ha platībā, līdz 31.11.2021. 
3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42, nomas maksai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
3.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas līgumā. 
 
 

4.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas nolikuma projektu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Vaiņodes novada pašvaldības komunālai nodaļai nav apstiprināts komunālās nodaļas nolikums. Komunālās 
nodaļas nolikuma projekts ir izstrādāts un iesniegts Vaiņodes novada domē apstiprināšanai.  
Noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu . 
 
Deputāte Sandra Ķempe iesaka veikt dažādas izmaiņas komunālas nodaļas nolikuma projektā.  Sēdes 
laikā labojumi nolikumā  tiek veikti. 
Deputāte Sandra Grosberga ierosina  nolikumu pārstrādāt.  
 
Visvaldis  Jansons lūdz balsot par komunālās nodaļas nolikuma projektu ar veiktajām izmaiņām. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un  16.11.2016. 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus , Aigars Dīks); PRET –2   (Sandra Grosberga, Sandra Ķempe) ; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
4.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas nolikuma projektu .( Pielikums Nr. 1) 
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4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un publicējams 
Vaiņodes novada pašvaldības  mājas lapā. 

 
 

5.p. 
Par grozījumiem līgumā ar biedrību mednieku klubs “Embūte” 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: Biedrības mednieku klubs “Embūte:, reģ. Nr. 40008018439, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā  01.11.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1099, ar lūgumu iekļaut 02.06.2015. Pārjaunojuma līgumā 
Nr.105A, par zemes nomu, papildus punktus: nomniekam ir tiesības uzbūvētās būves-jaunbūves, kā 
patstāvīgu īpašuma objektu reģistrēt zemesgrāmatā un nomniekam ir tiesības netraucēti izmantot un 
labiekārtot uzbūvētās ēkas klātesošo teritoriju. 
 
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. 30.10.2007. MK noteikumi Nr. 735 “ Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”, 16.2.p. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās 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  16.11.2016. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
5.1. Papildināt 02.06.2015. Pārjaunojuma līgumu Nr.105A ar papildus 5.4. un 5.5. punktiem: 

5.1.1. “5.4. Nomniekam ir tiesības uzbūvētās būves-jaunbūves, kā patstāvīgu īpašuma objektu 
reģistrēt zemesgrāmatā”;  
5.1.2. “5.5. Nomniekam ir tiesības netraucēti izmantot un labiekārtot uzbūvētās ēkas klātesošo 
teritoriju”. 

5.2. Uzdot zemes lietu speciālistam slēgt vienošanos pie 02.06.2015. zemes nomas līguma Nr.105A. 
 

6.p. 
Par grozījumiem 01.05.2015. zemes nomas līgumā Nr. 409 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: Biedrības “Volzbahs”, reģ. Nr. 40008233285, juridiskā adrese: …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 11.11.2016., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1135, 
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līguma termiņu par 5 gadiem zemes gabalam ar kad. apz. 6492 003 0668, 
2.07 ha platībā. Lūgums atļaut veikt arī būvniecību uz konkrētā zemes gabala, jo ir plānots pieteikties uz 
LEADER projektu, lai veiktu tiltiņa izbūvi, kas ir liela izmēra būve. 
Konstatēts: NĪ ar nosaukumu “Volzbahs”, ar kad. apz. 6492 003 0668, 2,07 ha platībā, sastāv no 
zemesgabala ar kad. apz. 6492 003 0668. Zemes lietošanas mērķis ir: dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa, NĪLM:0501. Nekustamais īpašums ir ierakstīts 
zemesgrāmatā un tā īpašnieks ir Vaiņodes novada pašvaldība.  
2015.gada 01.maijā Vaiņodes novada pašvaldība, pamatojoties uz 23.04.2015. Vaiņodes novada domes 
lēmumu, Protokols Nr. 8,16.p., noslēdz zemes nomas līgumu ar biedrību “Volzbahs” par zemes nomu 
(kad.apz. 6492 030 0668) 2.07 ha platībā ar mērķi: izveidot un uzturēt publiski pieejamu aktīvās atpūtas un 
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sporta pasākumu vietu Volzbaha kalnā un apkārtnē. Līgums noslēgts līdz 2025.gada 30.aprīlim. Lai 
piedalīties LEADER projektos līguma darbības termiņam jābūt vismaz 10 gadi. 
Saskaņā ar Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, zemes gabala plānotā izmantošana: 
sportam un atpūtai aprīkota dabas teritorija. 
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. 30.10.2007. MK noteikumi Nr. 735 “ Noteikumi par publiskas 
personas zemes nomu”, 16.2.p. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās 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  16.11.2016. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
6.1.  Veikt 2015. gada 01. maija zemes nomas līgumā Nr. 409, noslēgtu ar biedrību “Volzbahs” reģ. Nr. 
40008233285, sekojošus grozījumus:  
 6.1.1.Līguma 2.1. punktu izsakot šādā redakcijā: 
   “2.1. Līgums stājas spēkā ar 2015. gada 01. maiju un ir spēkā līdz 2030. gada 30. aprīlim”. 
 
 6.1.2.  Papildināt līgumu ar 5.2.4. apakšpunktu:  

“5.2.4.Saskaņojot ar Iznomātāju Nomniekam ir tiesības veikt būvniecību saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīviem,” 

 
6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

 
 

7.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 un  24.11.2016.  Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
7.1. Noteikt vienas Ziemassvētku paciņas cenu EUR 4.00 ( četri euro,00 centu) no pamatbudžeta. 
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.  
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8.p. 
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 un  24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Deputāts Zigmunds Mickus ierosina piešķirt Ziemassvētku paciņas Sociālā atbalsta centra “ Vaiņode” 
iemītniekiem 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
8.1. Dāvināt katrai Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā deklarētai ģimenei /mājsaimniecībai novada 
Kalendāru 2017.gadam. 

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

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

8.2.2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni, tai skaitā bērni  līdz 24 gadiem, kuri turpina 
mācību procesu) – par katru bērnu EUR 10.00 (desmit euro 00 centi ) 

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

8.3. Pabalsts vienai personai saņemams par vienu no 8.2. punktā minēto kategoriju. 

8.4. Pabalstu nesaņem personas kurām pašvaldība līdzfinansē uzturēšanās maksu sociālā atbalsta centrā   
“Vaiņode”.  

8.5. Piešķirt katram sociālā atbalsta centra „ Vaiņode” iemītniekam   Ziemassvētku paciņu . 

8.6. Pabalstus  sākt izmaksāt no 27.12.2016. 

8.7. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un sociālajā dienestā. 

 

9.p. 
Par finansiālo atbalstu fondam „Sibīrijas bērni ” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Fonda „ Sibīrijas bērni ” dibinātājas , valdes locekles Dzintras Gekas- Vaskas vēstule saņemta 
14.10.2016. Vaiņodes novada pašvaldībā un iereģistrēta ar  Nr. 3-6/1067 ar lūgumu finansiāli atbalstīt 
konferenci, koncertu “ Aizvestajiem” , bērnu sacerējumu konkursa organizēšanai, filmas  “ Tālā zeme 
Sibīrija- Tomskas un Altajas apgabals” montāžai, ekspedīcijas uz Sibīriju organizēšanai. 

  Fonds „Sibīrijas bērni” apņemas visos reklāmas materiālos minēt Vaiņodes novada domes atbalstu. 

Priekšlikums: Atbalstīt ar  EUR 50,00 (piecdesmit euro ,00 centi.) 



8 
 

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 un 24.11.2016.  Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Atbalstīt fondu „Sibīrijas bērni“ pārskaitot EUR 50,00 (piecdesmit euro 00 centi) nodibinājuma 
norēķinu kontā, no pamata budžeta. 

9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

10.p. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons / 
 

Pamats: … 
 
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, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
10.1. Atļaut … p.k. …, deklarēt dzīvesvietu adresē … , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 

 
 

11.p. 
Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 4 

Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 

/ziņo: A. Jaunzeme/ 

 
Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu  Vaiņodes novada saistošos noteikumus 
par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā un nodrošinātu likumu "Par sociālo drošību" un " 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"  noteiktos pamatprincipus. 
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 Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo daļu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu un likuma “Par 
pašvaldībām” 45.pantu , un  16.11.2016. Sociālo, izglītības un  kultūras jautājumu komitejas un  
24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.1. Izdarīt sekojošus grozījumus Vaiņodes novada domes 25.02.2010 saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par 

Sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”: 

11.1.1.Izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 

“Izdoti saskaņā ar: Likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 43.panta trešo 
daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu”. 

       11.1.2. Papildināt noteikumu 30.punktu ar 30.4.apakšpunktu: 

“30.4. daudzbērnu ģimenēm, kuras atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam”. 

11.1.3. Papildināt noteikumus ar 322.punktu: 

“322. Pabalsts bērniem no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm rehabilitācijai pie 
speciālistiem”. 

       11.1.4. Papildināt noteikumus ar 323.punktu: 

“ Pabalsts personām operāciju izdevumiem 23% apmērā, bet ne vairāk kā EUR 400.00 (četri simti 
euro 00 centi) kalendārā gada laikā vienai personai, no kopējām operāciju izmaksām, bet tikai tādos 
gadījumos, ja nepienākas pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa”. 

       11.1.5. Noteikumu 34.punktu izteikt šādā redakcijā: 

“34. Pašvaldība sniedz saimnieciska rakstura tehniska veida sociālo palīdzību vientuļajiem 
pensionāriem un personām ar invaliditāti, tai skaitā personu apliecinošu dokumentu noformēšanai 
vai atjaunošanai, trūcīgām ģimenēm (personām), maznodrošinātām ģimenēm (personām), kā arī 
vientuļajiem pensionāriem un personām ar invaliditāti, izvērtējot viņu ienākumus. 

11.2. Izdot  Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 “ Grozījumi 25.02.2010 Vaiņodes 
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā “. 
(Pielikums Nr. 2) 

11.3. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) trīs 
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
11.4. Pēc saskaņošanas ar VARAM Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada 
vēstis”. 
11.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 
 

12.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības kustamas mantas FORD TRANSIT pārdošanu izsolē 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pārskatot Vaiņodes novada pašvaldības pamatlīdzekļus secināts, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav 
nepieciešamas sekojošas kustamās mantas: 
 

1) Automašīna, kravas kaste, marka: FORD, modelis: TRANSIT, reģ.Nr. FS 3115, 1.reģistrācijas 
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datums 13.09.1994., inventāra numurs: 1917, atlikusī vērtība uz 2016.gada 22.novembri EUR 
1813.87; 

 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka publiskas 
personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku personu mantas atsavināšanas 
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā 
paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas 
kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija. 
Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu. 8.panta ceturtā, piektā, sestā un septītā daļa nosaka, 
atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona, tās iestāde vai 
kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Kustamās mantas novērtēšanas 
komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura saskaņā ar šā likuma 
6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Mantas novērtēšanas komisija 
novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Nosacīto cenu atbilstoši mantas vērtībai 
nosaka mantas novērtēšanas komisija un  24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
12.1.  Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešama automašīna, kravas kaste, marka: FORD, 
modelis: TRANSIT, reģ.Nr. FS 3115, 1.reģistrācijas datums 13.09.1994., inventāra numurs: 1917; 
12.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristei izstrādāt kustamas mantas izsoles noteikumus. 
 
 

13.p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā 
 
 
13.1. …. iesniegums 
 
Pamats: …. p.k. ….  iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 19.10.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-
6/1086, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli “…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
 
13.1.1. Lauzt īres līgumu ar …  p.k. …  par dzīvokli “ … iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.   
13.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
 
13.2.  …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …  iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 22.11.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-
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6/1155, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli ar adresi “…., Embūtes pag. pag., Vaiņodes nov.  Parādu 
nav. 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
13.2.1. Lauzt īres līgumu ar …  p.k. …  par dzīvokli ar adresi “….Embūtes pag. pag., Vaiņodes nov.  
13.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
 

14.p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats: … p.k. … iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 21.11.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-
6/1147, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli “…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies 4 personas. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
14.1. Piešķirt … p.k. … dzīvokli “… Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies četras personas. 
14.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu līdz 30.12.2016. 
14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
 

15.p. 
Par finansiālu atbalstu Vaiņodes internātpamatskolai 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta 22.11.2016. iesniegums Nr. 1-11/78, 
saņemts Vaiņodes novada domē 22.11.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1156, par finansiālu atbalstu skolas 
siltumtrases remontdarbu izmaksu segšanai. Kopējā remontdarbu tāme  EUR 4800,00. Rietumu Bankas 
labdarības fonds piešķīris EUR 2000.00, no skolas budžeta remontdarbiem paredzēti  EUR 400,00. 
  Lūgums Vaiņodes novada pašvaldībai līdzfinansēt  siltumtrases remontdarbu izmaksas par   EUR 2400,00 
ieskaitot PVN. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.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 un 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
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bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un 24.11.2016. Finanšu 
komitejas lēmumu   
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

15.1. Piešķirt līdzfinansējumu  Vaiņodes internātpamatskolai no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta 
EUR 2400,00 apmērā. 
15.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā izpildei. 

 
 

16.p. 
Par mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats : Saņemta mērķdotācija EUR 1816.00 apmērā pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai. Tā 
var tikt izlietota kompensējot ar reformu saistītos papildus izdevumus, tai skaitā ar izglītības iestāžu 
(ieskaitot internātskolas) pedagogu atlaišanas pabalstiem saistītās izmaksas, kā arī daļēji kompensēt 
reformas rezultātā radušos pedagogu atalgojumu samazinājumu . 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē, vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu un  24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
16.1. Piešķirto mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai 
EUR 1816.00 ( viens tūkstotis astoņi simti sešpadsmit euro, 00 centi) apmērā novirzīt pedagogu atlaišanas 
pabalstos saistītās izmaksās. 
16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 
 

17.p. 
Par iesaistīšanos mācību satura aprobācijas projektā “ Kompetenču pieeja mācību saturā” 

/ziņo : V. Jansons/ 
 
Pamats: Valsts izglītības satura centra aicinājums pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās 
skolas iesaistīties mācību satura aprobācijas projektā  Nr. 8.3.1.1/16 /I/002 “Kompetenču pieeja mācību 
saturā”. Pieteikšanās un atlase notiks divās kārtās. Piecu gadu projektā plānots izstrādāt un aprobēt 
kompetenču pieejā balstītu mācību saturu vispārējā izglītībā no 1.5. gadiem līdz vidusskolai, un uzsākt 
pēctecīgu šis pieejas īstenošanu izglītības iestādēs.  
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 Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz likuma „Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un  16.11.2016. Sociālo, 
izglītības un  kultūras jautājumu komitejas un  24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
17.1. Vaiņodes novada dome atbalsta  Vaiņodes vidusskolas iesaistīšanos mācību satura aprobācijas 
projektā  Nr. 8.3.1.1/16 /I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”. 
17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes vidusskolas administrācijai. 
 
 

18.p. 
Par  izmaiņām Vaiņodes vidusskolai piešķirtā finansējuma izlietojumā 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes novada domei tika piešķirts finansējums EUR 6000.00 apmērā pašvaldības pasākumam 
“ Vaiņodes vidusskolas “ Zaļās klases “ izveide, interaktīvās tāfeles iegāde sākumskolai, bērnu rotaļu 
laukuma izveide”. Projekta ietvaros ir izveidota “ Zaļā klase” un bērnu rotaļu laukums.  Vaiņodes vidusskola 
lūdz Vaiņodes novada domi saskaņot izmaiņas – interaktīvās tāfeles vietā tiks iegādāts elektriskais melodiju 
zvans Vaiņodes vidusskolai . 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un uz likuma „Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 4.punktu, 
pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību 
nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma 
bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība 
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.) un  24.11.2016.  Finanšu 
komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
18.1. Pieņemt zināšanai  izmaiņas Vaiņodes vidusskolai piešķirtā finansējuma  pasākumam “ Vaiņodes 
vidusskolas “ Zaļās klases “ izveide, interaktīvās tāfeles iegāde sākumskolai, bērnu rotaļu laukuma 
izveide” izlietojumā. 
18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes vidusskolas administrācijai. 
 

 
19.p. 

Par  telpu nomas līgumu ar ģimenes ārstu praksēm 

/ziņo: E. Vanaga/ 

 
Pamats: ar 2016.gada 30.novembri beidzas telpu nomas līguma darbības termiņš divām ģimenes ārstu 
praksēm. 
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Konstatēts: 2011.gada 01.decembrī noslēgts neapdzīvojamo telpu nomas līgums ar Ilonas Blumbergas 
ģimenes ārsta praksi un Daigas Pūpolas ģimenes ārsta praksi, līguma darbības termiņš pieci gadi.  
Līguma bija noteikta telpu nomas maksa EUR 0.14 (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis), par vienu m2.  
2011.gada 01.decemrī ar abām ģimenes ārsta praksēm tika noslēgt arī Līgums par siltumenerģijas piegādi, 
kuru darbības termiņš ir uz nenoteiktu laiku. Maksa par siltumenerģijas piegādi ir EUR 1.35 (bez PVN) par 
1 m2. 
Nepieciešams telpu nomas līgumā iekļaut pakalpojuma maksu par siltumenerģijas piegādi un noslēgt telpu 
nomas līgumus ar Ilonas Blumbergas ģimenes ārsta praksi un Daigas Pūpolas ģimenes ārsta praksi uz 
nenoteiktu laiku. 
Ar 24.10.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.11,9.p. noteiktā nedzīvojamo telpu 
nomas maksa saimnieciskai darbībai ir EUR 0.28 (bez PVN), bet, lai izpildītu likumā “Par pašvaldībām” 
15.panta pirmās daļas 6.punktā noteikto autonomo funkciju, nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, 
priekšlikums noteikt nomas maksu ģimenes ārstu praksēm EUR 0.14  (bez PVN) par vienu m2, nomas 
maksai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis. Tādējādi, ar pašvaldības līdzfinansējuma  50% apmērā 
no nomas maksas nodrošinot veselības aprūpes pieejamību  
Maksu par siltumenerģijas piegādi atstāt līdzšinējā apmērā EUR 1.35 (bez PVN) par 1m2. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un  24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

19.1. Slēgt telpu nomas līgumu ar Ilonas Blumbergas ģimenes ārsta praksi, reģ.Nr. 14117110615, par 
telpām adresē Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 100.35 m2 platībā uz nenoteiktu laiku. 
19.2. Slēgt telpu nomas līgumu ar Daigas Pūpolas ģimenes ārsta praksi, reģ.Nr. 22085213168, par telpām 
adresē Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 100.35 m2 platībā uz nenoteiktu laiku. 
( Pielikums Nr. 3) 
19.3. Noteikt telpu nomas maksu EUR 0.14 (nulle euro 14 centi) par 1 m2, nomas maksai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis. 
19.4. Noteikt siltumenerģijas piegādes cenu EUR 1.35 (viens euro 35 centi) par 1 m2, summai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis. 
19.5. Ar 19.1. un 19.2. punktā minēto līgumu spēkā stāšanos, spēku zaudē 2011. gada 01. decembra līgums 
par siltumenerģijas piegādi Nr. 123 
19.6. Uzdot pašvaldības juristei sagatavot parakstīšanai līgumus ar ģimenes ārstu praksēm. 

 
 

20.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoli. 

/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.  
14. panta otrā daļas 3.punktu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu; 
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 24.11.2016. Finanšu komitejas lēmumu 
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Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

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

kadastra apzīmējums Nr. 6492 002 0064), 4.17 ha kopplatībā, cirsmas rakstisku izsoli. 

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

(kustamas mantas) tiesību izsoles noteikumu projektu (Pielikums Nr.4) 

20.3. Noteikt izsoles datumu: 2016.gada 20. decembrī, plkst. 1100. 

20.4. Noteikt izsoles sākumcenu: EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi) 

20.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības  juristam izpildei. 
 

21.p. 
Par dzīvokļa īpašuma izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras 

uzsākšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

21.1. Par Tirgoņu iela 5-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu pašvaldības funkciju 
pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
 
Konstatēts: NĪ “Tirgoņu iela 5-2” kad. apz.. 6492 006 0584  001 002 ar kopējo platību 46,80 kvm. NĪ 
kadastrālā vērtība  EUR 809,00. Īrnieku Tirgoņu iela 5-2 nav.  
 
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav 
nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums  šo NĪ pārdot. 
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Tirgoņu iela 5-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 46,80 kvm. 

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 un 24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
21.1.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Tirgoņu iela 5-2” 
kad. apz. 6492 006 0584  001 002 ar kopējo platību 46.80 kvm. 
21.1.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas 
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
 
21.2. Tirgoņu iela 29A-9, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu pašvaldības funkciju 
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pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
 
Konstatēts: NĪ “Tirgoņu iela 29A-9” kad. apz.. 6492 006 0522  001 009 ar kopējo platību 43.00 kvm. NĪ 
kadastrālā vērtība  EUR 1283,00. Īrnieku Tirgoņu iela 29A-9 nav.  
 
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav 
nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums šo NĪ pārdot. 
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Tirgoņu iela 29A-9, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 43.00 kvm. 

 
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 un 24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
21.2.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Tirgoņu iela 29A-
9” kad. apz. 6492 006 0522  001 009 ar kopējo platību 43.00 kvm. 
21.2.2.  Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas 
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
 
 
21.3. "Sanatorija "Vaiņode" 8"-8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu pašvaldības 
funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
 
Konstatēts: NĪ "Sanatorija "Vaiņode" 8"-8, kad. apz.. 6492 006 0594  001 008 ar kopējo platību 38.50 
kvm. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 1041,00. Īrnieku “Sanatorija “Vaiņode” 8”-8 nav.  
 
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav 
nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo NĪ pārdot. 
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu “Sanatorija “Vaiņode” 8”-8, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. ar kopējo platību 38,50 kvm. 

 
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  un 24.11.2016.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 9  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 

Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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21.3.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Sanatorija 
“Vaiņode” 8”-8, kad. apz. 6492 006 0594  001 008 ar kopējo platību 38.50 kvm. 
21.3.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 

Sēdi slēdz plkst. 1655 

 

Sēdes vadītājs:   /personīgais paraksts/                                            V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:         /personīgais paraksts/                                             I. Pūlīte 

 

 

 

Protokols parakstīts 2016.gada 1. decembrī. 

 

 


