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ĀRKĀRTAS DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.1  

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2013. gada 10.janvārī 
 
Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi atklāj plkst. 1603 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs 
 
Nepiedalās: Ilona Blumberga - pamatdarba dēļ;   
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās:  
Galvenā grāmatvede–Sandra Ikarte 
Zemes lietu speciāliste – Guna Taujēna 

 
Darba kārtība: 
 
1. Par Grozījumu 2012.gada 23.februāra Saistošajos noteikumos Nr.4 "Vaiņodes novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2012.gadam” projektu. 
 
Balsojums par sēdes darba kārtību 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības un pievienot pie domes sēdes darba kārtības 
papildjautājumus: 
 
2. Par Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” personāla ēdināšanas izmaksām. 
3. Par malkas iepirkuma cenu. 
4. Par telpu nomas līguma laušanu ar SIA „LAT turbīna”. 
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5. Par telpu nomas maksu SIA „Eco Energy Latvia”. 
6. Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas 
statusam. 
7. Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 
finansēšanu Vaiņodes novadā. 
8. Par Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu. 
9. Par finansiālo situāciju Vaiņodes internātpamatskolā infrastruktūras uzturēšanas jautājumos. 
10. Par ceļa izdevumu finansēšanu. 
11. Par Saistošo noteikumu  „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada 
administratīvā teritorijā 2013.gadā” projektu. 
12. Par Vaiņodes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apstiprināšanu. 
13. Par Vaiņodes novada arhīva komisiju. 
14. Par dzīvokļa piešķiršanu. 
 

1.p.  
Par Grozījumu 2012.gada 23.februāra Saistošajos noteikumos Nr.4 "Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2012.gadam” projektu 

/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. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāna 
2012.gadam grozījumu projektu. 
1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 1 "Grozījumi 2012.gada 23.februāra 
Saistošajos noteikumos Nr.4 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 
plāns 2012.gadam” – Pielikums Nr.1 
1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
1.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
1.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 
2.p.  

Par Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” personāla ēdināšanas izmaksām 
/ziņo: U.Melbārdis/ 

 
Pamats: Sociālā atbalsts centra „Vaiņode” vadītājas Evas Dolbinas 10.01.2013. iesniegums, iereģistrēts 
ar Nr. 3-6/36 ar lūgumu apstiprināt Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” darbinieku ēdināšanas  izmaksas 
pakalpojumu: 

 Brokastis – 0,40 Ls 
 Pusdienas – 0,55 Ls 
 Vakariņas – 0, 35 Ls 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
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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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Apstiprināt Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” darbinieku ēdināšanas  izmaksas pakalpojumu: 

2.1.1. Brokastis – 0,40 Ls; 
2.1.2. Pusdienas – 0,55 Ls; 
2.1.3. Vakariņas – 0, 35 Ls. 

2.2. Lēmums stājas spēkā ar 10.01.2013. 
2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Sociālā atbalsta 
centrā „Vaiņode” izpildei. 

 
3.p.  

Par malkas iepirkuma cenu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Ar 2012.gada 01.janvāri norēķinoties ar malku par bērnu ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā un 
Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”, nekustamā īpašuma nodokli un iepriekšējo gadu parādiem par 
komunālajiem maksājumiem, bija noteikts malkas iepirkuma cenu par 1m3 Ls 15.00 (piecpadsmit lati 
00 santīmi) (koeficients 0.6). 
 
Priekšlikums: noteikt malkas iepirkuma cenu par 1m3 Ls 16.00 (sešpadsmit lati 00 santīmi) 
 
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, 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. 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 Ls 16.00 (sešpadsmit lati 00 santīmi) 
(koeficients 0.6) sākot ar 2013.gada 01.janvāri. 
3.2. Par iepriekšējo gadu nekustamā īpašuma nodokļa parādiem un iepriekšējo gadu  komunāliem 
maksājumiem, iepirkuma cena saglabājās tā gada noteiktā malkas iepirkuma cenas apmērā. 
3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un komunālā nodaļā. 

 
4.p.  

Par telpu nomas līguma laušanu ar SIA „LAT turbīna” 
/ziņo: V.Jansons/ 
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Pamats: SIA „LAT turbīna”, reģ. Nr. 42103055363, juridiskā adrese: Kalnu iela 4, Vībiņi, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., 03.01.2013. gada iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-6/10, ar lūgumu lauzt 
2011.gada 24.novembra Telpu nomas līgumu Nr.118, sakarā ar SIA „LAT turbīna” uzņēmējdarbības 
pārtraukšanu uz nenoteiktu laiku. 
 
Konstatēts – līgums noslēgts 2011.gada 24.novembrī, līguma darbības laiks līdz 23.11.2018., nomas 
maksas parādi nav, jo vēl nebija uzsākta nomas maksas aprēķināšana. Nomas maksa bija jāsāk maksāt 
līdzko uzsāk saimniecisko darbību, bet ne vēlāk kā ar 2013.gada 01.janvāri. Nomas līgums tika 
noslēgts ar tiesībām nostiprināt zemesgrāmatā, kas arī ar 20.12.2011.gada tiesneses Evikas Klēpes 
lēmumu tika izdarīts. 
 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Lauzt 2011.gada 24.novembra Telpu nomas līgumu Nr.118, noslēgtu ar SIA „LAT turbīna”, reģ. 
Nr. 42103055363, par „Skola-bērnudārzs” adresē: Kalnu iela 4, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. ar 
2013.gada 10.janvāri. 
4.2. Uzdot SIA „LAT turbīna” valdes loceklim Aleksejam Mihaiļičevam veikt izmaiņas zemesgrāmatā. 
4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Aleksejam 
Mihaiļičevam izpildei. 
 

5.p.  
Par telpu nomas maksu SIA „Eco Energy Latvia” 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

2011.gada 17.novembra līgums Nr.112 par ēkas nomu, noslēgts starp Vaiņodes novada domi un SIA 
„Eco Energy Latvia”, reģ. Nr. 42103057595, 3.1. punktā noteikts, sākot ar līgumu noslēgšanas brīdi, 
Nomnieks par ēkas nomu Iznomātājam maksā Ls 0.05 (pieci santīmi) par 1m2, tai skaitā PVN. Nomas 
maksa tiek pārskatīta katru gadu. 
 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Noteikt SIA „Eco Energy Latvia”, reģ. Nr. 42103057595, ēkas nomas maksu Ls 0.05 (nulle lati 5 
santīmi) plus PVN mēnesī, sākot ar 2013.gada janvāri līdz nākamajam domes lēmumam. 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
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6.p.  

Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas 
statusam 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: Latvijas bibliotēku padomes, adrese: K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364,  04.01.2013. 
iesniegums Nr.3.1.3-5/36, saņemts Vaiņodes novada domē 07.01.2013, iereģistrēts ar Nr.3-6/22, ar 
lūgumu Vaiņodes novada domi pieņemt lēmumu par Liepājas Centrālā zinātniskās bibliotēkas atkārtotu 
izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 
Saskaņā ar bibliotēkas likuma 12.pantu 2008.gada februārī akreditētā Liepājas Centrālā zinātniskā 
bibliotēka pilda reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas Liepājas pilsētas, Grobiņas novada, Rucavas 
novada, Nīcas novada, Priekules novada, Vaiņodes novada, Durbes novada, Pāvilostas novada un 
Aizputes novada pašvaldību bibliotēkām. 
2013.gadā Liepājas Centrālajai zinātniskajai bibliotēkai beidzas reģiona galvenās bibliotēkas 
akreditācijas termiņš. Atbilstoši Bibliotēku likuma 9.panta trešajā daļā noteiktajam, bibliotēku 
akreditācija veicama reizi piecos gados. 
 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Izvirzīt reģiona galvenās bibliotēkas statusam Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku. 
6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Latvijas Bibliotēku padomei. 

 
7.p.  

Par Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu 
un finansēšanu Vaiņodes novadā 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Līgums ar Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā 
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā.  
2010.gadā pašvaldības līdzfinansējums Ls 428.73 (četri simti divdesmit astoņi lati 73 santīmi) gadā. 
2011.gads līdzfinansējuma summa Ls 428.76 (četri simti divdesmit astoņi lati 76 santīmi) gadā. 
2012.gads līdzfinansējuma summa Ls 428.76 (četri simti divdesmit astoņi lati 76 santīmi) gadā. 
Priekšlikums: 2013.gada līdzfinansējuma summa Ls 428.76 (četri simti divdesmit astoņi lati 76 
santīmi) gadā. 
 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 



 6 

Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Pagarināt līgumu ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par  Liepājas Centrālās Zinātniskās 
bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas, funkciju veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā. 
7.2. Līguma darbības termiņš no 2013.gada 01.janvāra līdz 2013. gada 31.decembrim. 
7.3. Piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu Ls 428.76 (četri simti divdesmit astoņi lati 76 santīmi) 
gadā. 
7.4. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.  

 
8.p.  

Par Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Ņemot vērā, ka Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošina arī Vaiņodes novada pašvaldības dzimtsarakstu 
arhīvu par laiku no 1873.gada līdz 1993.gadam saglabāšanu, apstrādi un pieejamību, Vaiņodes novada 
pašvaldībai būtu nepieciešams daļēji segt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļa” arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu. Līdzfinansējums tiek aprēķināts 
proporcionāli iedzīvotāju skaitam. 2010.gadā Vaiņodes novada līdzfinansējuma summa bija 370.94 
(trīs simti septiņdesmit lati 94 santīmi). 2011.gadā līdzfinansējuma summa Ls 368.77 (trīs simti 
sešdesmit astoņi lati 77 santīmi). 2012.gada līdzfinansējuma summa Ls 368.77  (trīs simti sešdesmit 
astoņi lati 77 santīmi). 
Priekšlikums: 2013.gadā – Ls 368.77  (trīs simti sešdesmit astoņi lati 77 santīmi). 
 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Slēgt līgumu ar Liepājas pilsētas pašvaldību par Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Liepājas 
pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas” arhīva uzturētāja speciālista darba samaksu. 
8.2. Piedalīties ar līdzfinansējumu, arhīva uzturētāja speciālista darba samaksai, Ls 368.77 (trīs simti 
sešdesmit astoņi lati 77 santīmi). 
8.3. Līguma darbības termiņš no 2013.gada 01.janvāra līdz 2013.gada 31.decembrim. 
8.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
9.p.  

Par finansiālo situāciju Vaiņodes internātpamatskolā infrastruktūras uzturēšanas jautājumos 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta 09.01.2013. iesniegums Nr.1-12.1/2, 
saņemts Vaiņodes novada domē 09.01.2013., iereģistrēts ar Nr.3-6/30, ar lūgumu ikmēneša finansiālam 
atbalstam, lai spētu norēķināties par apkuri ar SIA „Daiļradi Koks”. Parāds par patērēto siltumenerģiju 
Ls 8433.00, mēneša maksa Ls 2811.00 
/……………/ 
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.  
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15.panta pirmās daļas 4.punktu, 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.); 
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 – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs),  Pret – 
nav; Atturas – nav, 
Reinis Ulberts – balsojumā nepiedalās 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Segt no pašvaldības budžeta Vaiņodes internātpamatskolas parādu par patērēto siltumenerģiju, par 
2012.gadu, Ls 8 433.00 (astoņi tūkstoši lati četri simti trīsdesmit trīs lati 00 santīmi) apmērā ieskaitot 
Vaiņodes internātpamatskolas kontā. 
9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

10.p.  
Par ceļa izdevumu finansēšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Matemātikas skolotājs Vaiņodes vidusskolā, lūdz segt ceļa izdevumus nokļūšanai uz darba vietu no 
Liepājas uz Vaiņodes vidusskolu 
Dienā 120 km, dīzeļdegviela, 9 l uz 100 km 
Kopā mēnesī tiek nobraukti Ls 172.80,  
Priekšlikums: atmaksāt 50%apmērā, t.i., Ls 86.40 
 
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 pirmās daļas 4.punktu, 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.); 
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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Segt J.Z., ar 2013.gada janvāri līdz 2012./2013. mācību gada beigām, 50% apmērā no ceļa 
izdevumiem, t.i., Ls 86.40 (astoņdesmit seši lati 40 santīmi). 
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

11.p.  
Par Saistošo noteikumu  „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada 

administratīvā teritorijā 2013.gadā” projektu 
/ziņo: O.Jurjevs/ 

 
Iesniegts saistošo noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada 
administratīvā teritorijā 2013.gadā” lēmumprojekts.  
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1. Projekta nepieciešamības pamatojums -  Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu 
vienotu nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 
2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem; 
2. Īss projekta satura izklāsts - Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91 

apakšpunktu, 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; Pārejas noteikumu 40.1 punkts, Pašvaldībai ir tiesības 2013.gadā 
piemērot nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei 
iepriekšējā gada līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas 
nosacījumus, ja līdz dienai, kad tiek sagatavots nodokļa maksāšanas paziņojums par 2013.gadu, likuma 
"Par pašvaldībām" 46.pantā noteiktajā kārtībā ir izdoti saistošie noteikumi. 5.pants. Atvieglojumi 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (3) Pašvaldības var izdot saistošus noteikumus, kuros 
paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi saistoši 
noteikumi stājas spēkā likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu - Noteikumu projektam nav tiešas 
ietekmes uz pašvaldības budžetu  
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā - Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir 
novada administratīvās teritorijas deklarētie iedzīvotāji un Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 
esoši NĪ īpašnieki   
5. Informācija par administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām - Institūcija, kurā 
privātpersona var vērsties ir saistošo noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome; Saistošo noteikumu 
izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91 apakšpunktu, 5.panta 
(3) daļu, Pārejas noteikumu 40.1 punktu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2 „Nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2013.gadā”, nosakot: 

11.1.1. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013. gadā saglabāt nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei 25% apmērā. 
11.1.2. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2013.gadā neaplikt ar nekustamā 
īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m², izņemot 
garāžas. 
11.1.3. Piešķirt atvieglojumus, samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi daudzbērnu 
ģimenēm, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai tās 
ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, 
kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa 
summas, bet ne vairāk kā 300 Ls par personu, šādos gadījumos: 

1) personām (pašām vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam  ir trīs vai vairāk nepilngadīgi 
bērni, bet vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns turpina mācīties vai studēt (iesniedzot izziņu 
no mācību iestādes), attiecas arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni); 
2) personai vai tās laulātajam uz 2013.gada 1. janvāri ir kopēja deklarētā adrese ar 
vismaz trijiem no šiem bērniem;  
3) atvieglojumus piešķir arī, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem 
bērniem.  

11.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
11.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
11.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
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12.p.  
Par Vaiņodes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Publisko iepirkumu likuma 22.pants, nosaka, Iepirkuma komisijas izveide (1) Šā likuma 8.panta pirmās 
daļas 1., 2., 3. un 4.punktā minēto iepirkuma procedūru veikšanai un tā septītajā daļā minēto iepirkumu 
veikšanai pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju. Iepirkuma komisiju izveido katram iepirkumam 
atsevišķi vai uz noteiktu laikposmu, vai kā pastāvīgi funkcionējošu institūciju. (2) Izveidojot iepirkuma 
komisiju, nodrošina, lai šī komisija būtu kompetenta tā iepirkuma jomā, par kuru slēdz līgumu. 
Iepirkuma komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus. (3) Pasūtītājs izveido 
iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz trīs locekļi. Ja iepirkuma paredzamā līgumcena ir lielāka 
par 500 000 latu, pasūtītājs izveido iepirkuma komisiju, kuras sastāvā ir vismaz pieci locekļi. 

Likums „Par pašvaldībām” 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var: 24) ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts 
komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Pamatojoties uz to, ka 2009.gadā izveidotā komisija nedarbojas pilnā sastāvā, nepieciešams izdarīt 
izmaiņas Vaiņodes novada pašvaldības sastāvā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Atbrīvot no Vaiņodes novada pašvaldības Iepirkumu komisijas darba Kasparu Ķauķi un Inesi 
Freibergu. 
12.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības iepirkuma komisiju sekojošā sastāvā: 
 12.2.1. Oskars Zvejs – iepirkuma komisijas priekšsēdētājs; 
 12.2.2. Gundega Šīmane – iepirkumu komisijas lietvede; 
 12.2.3. Evita Vanaga – iepirkumu komisijas locekle. 
12.3. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 10.janvāri. 

 
13.p.  

Par Vaiņodes novada arhīva komisiju 
/ziņo: V.Jansons/ 

Lai nodrošinātu efektīvu un objektīvu Arhīva likuma 4.panta otrās daļas 1.punkta izpildi, kas nosaka, 
ka institūcijai ir pienākums veikt institūcijas arhīva pārvaldību, nodrošinot: dokumentu izvērtēšanu 
atbilstoši institūcijas funkcijām, lai noteiktu pastāvīgi un uz laiku glabājamos dokumentus, un 
dokumentu glabāšanas termiņu;  

Likums „Par pašvaldībām” 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 
pārziņā, turklāt tikai dome var: 24) ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības vai valsts 
komitejās, komisijas, valdēs un darba grupās. 

Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības arhīva eksperta komisiju sekojošā sastāvā: 
 13.1.1. Komisijas priekšsēdētājs – Gunta Orlova; 
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 13.1.2. Komisijas locekļi – Sandra Ikarte un Ingus Silnieks. 
13.2. Lēmums stājas spēkā ar 2013.gada 10.janvāri. 

 
14.p.  

Par dzīvokļa piešķiršanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: K.K., p.k. /……………/, 10.01.2013. iesniegums, iereģistrēts ar Nr.3-6/45, ar lūgumu piešķirt 
dzīvokli Raiņa ielā /……………/ 
 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 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 – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs),  Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Piešķirt K. K., p.k. /……………/, dzīvokli Raiņa iela /……………/ 
14.2. K.K. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
 
Sēdi beidz: 1740 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
Protokols parakstīts 2013.gada 17.janvārī 


