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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.1    

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2012. gada 06.janvārī 
 
Sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi atklāj plkst. 1500 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs 

Nepiedalās  – Teodors Roze, Ilona Blumberga 
 

Uzaicināti piedalīties: Vaiņodes novada pašvaldības jurists Sarmīte Volkova 
 

Darba kārtība: 
 
1. Par nekustamā īpašuma nodokli. 
2. Par Vaiņodes novada domes 2011.gada 29.decembra ārkārtas sēdes lēmuma, Protokols Nr.20, 2.p., 
„Par domes līdzfinansējumu līdz 2011./2012.mācību gada beigām Vaiņodes vidusskolas realizētajam 
ES projektam „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un 
jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”” pārskatīšanu. 
3. Par 2011.gada budžeta plāna korekciju līdz faktiskajam izlietojumam ieņēmumu un izdevumu daļā. 
4. Par Vaiņodes novada domes deputātu atalgojumu. 
5. Par amatalgām. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības. 
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1.p.  
Par nekustamā īpašuma nodokli 

/ziņo: O.Jurjevs/ 
 

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” Pārejas noteikumu 22.punkts nosaka, pēc nekustamā 
īpašuma kadastrālās vērtības aktualizācijas nekustamā īpašuma nodokļa apmērs, ja nemainās 
nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, atsevišķi par katru zemes vienību un katru ēku 2008., 2009., 
2010. un 2011.gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru 
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem.  
1.panta otrās daļas 9.1 punkts, Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek: dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem 
saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas 
40.punkts, Līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2012.gadu, 
pašvaldībām, izdodot saistošos noteikumus, kurus pieņem likuma “Par pašvaldībām” 46.panta kārtībā, 
ir tiesības 2012.gadā piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa 
apmēru zemei 2011.gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas 
nosacījumus. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012. gadā saglabāt nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojumu 25% apmērā.  
1.2. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012.gadā neaplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m². 
1.3. Izdot Vaiņodes novada domes saistošos noteikumus Nr.1 „Par nodokļa apmēra ierobežojuma 
zemei saglabāšanu un dzīvojamo ēku palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā 
Vaiņodes novadā   
1.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas. 
1.5. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
1.6. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 
2.p.  

Par Vaiņodes novada domes 2011.gada 29.decembra ārkārtas sēdes lēmuma, Protokols Nr.20, 
2.p., „Par domes līdzfinansējumu līdz 2011./2012.mācību gada beigām Vaiņodes vidusskolas 

realizētajam ES projektam „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā”” pārskatīšanu 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 

2011.gada 29.decembra Vaiņodes novada domes lēmums, Protokols Nr.20, 2.p.: 
2.1. Apstiprināt  no 2012.gada 09.janvāra līdz 2012.gada 31.maijam Vaiņodes vidusskolā papildus 
pedagogu 2.095 slodzes likmes – matemātikas, latviešu valodas, pagarinātās grupas skolotājs. 
2.2. Apstiprināt no 2012.gada 02.janvāra līdz 2012.gada 31.janvārim Vaiņodes vidusskolā psihologa 
1.00 slodzes likmi. 
Vaiņodes vidusskola vairs neveidos rezerves fondu no mērķdotāciju naudām, bet naudu iztērēs 
lēmuma 2.1. punktā minētām pedagogu likmēm. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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2.1. Atcelt 2011.gada 29.decembra Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr.20, 2.1. punktu. 
2.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
3.p. 

Par 2011.gada budžeta plāna korekciju līdz faktiskajam izlietojumam ieņēmumu un izdevumu 
daļā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības 
budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt 
brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas 
lapā internetā. 
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu 
laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 
zināšanai. 
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas atlikt jautājuma izskatīšanu uz 2012.gada 12.janvāra 
ārkārtas domes sēdi plkst. 1600. 

4.p.  
Par Vaiņodes novada domes deputātu atalgojumu 

/ziņo: V.Jansons/ 
Pamatojoties uz to, ka Vaiņodes novada domes deputātiem nav mēnešalgas, bet ir atbildība,  
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
4.1. Ar 2012.gadu 01.janvāri noteikt domes deputāta, kurš nestrādā pašvaldības domē, atalgojumu Ls 
30.00 (trīsdesmit lati 00 santīmi) plus nostrādātās stundas, pirms nodokļu nomaksas, mēnesī. 
 

5.p.  
Par amatalgām 
/ziņo: V.Jansons/ 

Pamatojoties uz to, ka Vaiņodes novada pašvaldības darbiniekiem tiek precizēti uzliktie darba 
pienākumi un atbildība,  
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
5.1. Ar 2012.gada 01.janvāri pielikt 5% pie Vaiņodes novada pašvaldības darbinieku algām. 
 
 
Sēdi beidz: 1600 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V.Jansons 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2012.gada 13.janvārī 
 


