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Sēdi atklāj plkst. 1605 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs 
 
Nepiedalās: nav   
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās:  
Galvenā grāmatvede–Sandra Ikarte 

 
Darba kārtībā:  
 
1. Par nenomaksāto rēķinu. 
2. Par logu nomaiņu pašvaldības dzīvojamās mājās. 
3. Par sporta halles siltināšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 51 pārdošanu izsolē. 
5. Par pašvaldībai piederošas cirsmas pārdošanu izsolē. 
6. Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2013.gadam. 

 
1.p.  

Par nenomaksāto rēķinu 
/ziņo:V.Jansons/ 

 
Biedrības „Windcitycars” iesniegums ar lūgumu rast iespēju anulēt 2009.gada  12.maija rēķinu Nr.05-
23, par kopējo summu Ls 145.20. 2009.gada 9.maijā biedrība organizēja pasākumu lidlaukā, kurā 
lūdza Vaiņodes pagasta padomi tajā nodrošināt ar ugunsdzēsēju automašīnas pakalpojumu sniegšanu 
2009.gada 12.septembrī Vaiņodes novada dome mutvārdos vienojās par Gaismas svētku programmas 
papildināšanu Vaiņodes lidlaukā, izklaidējot viesus ar autotransporta programmu un fizisko apsardzi. 
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Pēc mutvārdu vienošanās biedrība nepieprasīs samaksu par pakalpojumu un dome anulēs minēto 
rēķinu. 
 
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. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto, 
 
Atklāti balsojot:  
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
(Balsojumā nepiedalās Anda Čerņavska – izgājusi) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Norakstīt 2009.gada  12.maija rēķinu Nr.05-23, par kopējo summu Ls 145.20 izrakstītu biedrībai 
„Windcitycars”. 
1.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

2.p.  
Par logu nomaiņu pašvaldības dzīvojamās mājās 

/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. 
 
Atklāti balsojot:  
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
(Balsojumā nepiedalās Anda Čerņavska – izgājusi) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atļaut Vaiņodes novada pašvaldības dzīvojamās mājās, kurās pašvaldība ir noteikusi 
apsaimniekošanas maksu, iegādāties un nomainīt logus, iepriekš saskaņojot ar Vaiņodes novada 
komunālo nodaļu, kurus 50% apmērā sedz no konkrētās mājas apsaimniekošanas maksas. 
2.2. Apstiprināt noteikumu „Par logu nomaiņas kārtību Vaiņodes novada pašvaldības dzīvojamās 
mājās, kurās pašvaldība noteikusi apsaimniekošanas maksu” projektu, pielikumā. 
2.3. Atbildīgais par lēmuma izpildi Komunālās nodaļas vadītājs Edgars Auders.  
 

3.p.  
Par sporta halles siltināšanu 

/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, 
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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.  
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. 
 
Priekšlikums: Vaiņodes vidusskolas sporta halles siltināšana: Avotu ielā 4 
 
Atklāti balsojot:  
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
(Balsojumā nepiedalās Anda Čerņavska – izgājusi) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Gatavot projekta pieteikumu Vaiņodes vidusskolas sporta halles siltināšanai Avotu ielā 4, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 

4.p.  
Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 51 pārdošanu izsolē 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Nekustamais īpašums Raiņa iela 51, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kas sastāv no 
zemes gabala 0.07 ha platībā ar kadastra numuru 6492 006 0579, uz zemes gabala atrodas 2-stāvu 6 
dzīvokļu dzīvojamā māja, 254.9 m2 platībā. Īpašnieks: Vaiņodes novada pašvaldība. Uz 01.01.2013.  
zemes kadastrālā vērtība Ls 277.00, ēkas kadastrālā vērtība Ls 1659.00. Ēkas atlikusī bilances vērtība 
Ls 579,28. Zemes 0.07 ha platībā bilances vērtība Ls 347.00. 
Dzīvojamās mājas renovācija prasa lielas investīcijas, pašvaldībai šādi papildus līdzekļi nav. Vaiņodes 
novada pašvaldībai un tās iestādēm nekustamais īpašums „Raiņa iela 51”  nav nepieciešams 
pašvaldību funkciju pildīšanai. 
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 3.pants. (1) Publiskas personas nekustamo un 
kustamo mantu var atsavināt: 1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi;  (2) Publisku 
personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas 
veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos.  
4.pants. (1) Valsts mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai 
citām valsts iestādēm to funkciju nodrošināšanai. Atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu 
var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai. 
1.pants. 4) izsole ar augšupejošu soli — priekšlikums personai, kura par atklāti pārdodamo mantu sola 
visaugstāko cenu, kas ir augstāka par izsoles sākumcenu, noslēgt minētās mantas pirkuma līgumu; 6) 
nosacītā cena — nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem, vai kustamās mantas 
vērtība, kas noteikta, ņemot vērā tās atlikušo bilances vērtību pēc grāmatvedības uzskaites datiem;  
10.pants. (1) Izsoles noteikumus apstiprina šā likuma 9.pantā minētā institūcija (institūciju, kura 
organizē atvasinātas publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, nosaka atvasinātas 
publiskas personas lēmējinstitūcija). Nekustamā īpašuma izsoles noteikumos var iekļaut tikai likumā 
un Ministru kabineta vai atvasinātas publiskas personas lēmējinstitūcijas lēmumā paredzētos 
nosacījumus. Izsoles noteikumos norāda institūciju (amatpersonu), kura apstiprina izsoles rezultātus 
un kurai var iesniegt sūdzības par izsoles rīkotāja darbībām.  
Likums „Par pašvaldībām” 14. pants, nosaka, pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā 
kārtībā ir tiesības: 2) iegūt un atsavināt kustamo un nekustamo mantu, privatizēt pašvaldību īpašuma 
objektus, slēgt darījumus, kā arī veikt citas privāttiesiska rakstura darbības;  
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Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot:  
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
(Balsojumā nepiedalās Anda Čerņavska – izgājusi) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Nodot atsavināšanai Vaiņodes novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Raiņa iela 51, 
kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kas sastāv no zemes gabala 0.07 ha platībā ar 
kadastra numuru 6492 006 0579, uz zemes gabala atrodas 2-stāvu 6 dzīvokļu dzīvojamā māja, 254.9 
m2 platībā. 
4.2. Noteikt atsavināšanas veidu – izsole ar augšupejošu soli. 
4.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt 4.1.punktā minētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem un iesniegt Vaiņodes 
novada domē. 
4.4. Uzdot domes juristei Sarmītei Volkovai izstrādāt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus un 
iesniegt Vaiņodes novada domē apstiprināšanai. 
4.5. Lēmuma izrakstu iesniegt zemes lietu speciālistam Oskaram Jēkabsonam un juristei Sarmītei 
Volkovai izpildei. 
 

5.p. 
Par pašvaldībai piederošas cirsmas pārdošanu izsolē 

/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. 
 
Atklāti balsojot:  
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, 
Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
(Balsojumā nepiedalās Anda Čerņavska – izgājusi) 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Veikt pašvaldībai piederošā īpašumā „Krūklīši”, kad.nr. 6492 002 0064, kailcirti:  
 5.1.1. kvartāls Nr.2, nogabals Nr.2, 2.1 ha platībā; 
 5.1.2. kvartāls Nr.2, nogabals Nr.3, 0.5 ha platībā; 
 5.1.3. kvartāls Nr.2, nogabals Nr.4, 2.1 ha platībā; 
5.2. Lēmums iesniedzams Dienvidkurzemes virsmežniecības Grobiņas birojā.  
5.3. Uzdot domes juristam izstrādāt cirsmas izsoles noteikumus. 

 
6.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2013.gadam 
/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 
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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 – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības Pamatbudžeta izdevumi 2013.g. plāna (LVL) projektu 
(Pielikums Nr.1). 
6.2. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības Pamatbudžeta ieņēmumi 2013.g. plāna (LVL) projektu 
(Pielikums Nr.2).  
6.3. Apstiprināt Speclīdzekļu budžeta ieņēmumu, izdevumu Vaiņodes novada plānu 2013.gadam 
(LVL) (Pielikums Nr.3) 
6.4. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.3 „Vaiņodes novada pašvaldības 
pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2013.gadam”. 
6.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
6.6. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis” un pašvaldības mājas 
lapā: www.vainode.lv. 
6.7. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 
 
 
Sēdi beidz: 1730 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2013.gada 06.februārī 
 


