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Sēde sasaukta plkst.820 

Sēdi atklāj plkst.820 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti: Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks 

Nepiedalās : Zigmunds Mickus pamatdarba dēļ 

 

Uzaicināti piedalīties un piedalās: Vaiņodes novada mājas lapas administrators Mārtiņš Fricsons 
 

Darba kārtība:  

 
1. Par zemesgabalu robežu pārkārtošanu, NĪ sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

2. Par platības precizēšanu 

3. Par pilnvaras izsniegšanu 

4. Par zemes nomas līguma slēgšanu 
5. Par zemes nomas līgumu laušanu 

5.1. B.K.iesniegums 

5.2. J.A. iesniegums 
6.  Par zemesgabala “Darbnīcas” iznomāšanu 

 

7. Par papildfinansējumu Vaiņodes vidusskolā 

 
8. Par Ceriņu iela 21 dzīv. 1 pārdošanu 

9. Par I. L. iesniegumu 

10. Par J. B. iesniegumu  
11. Par Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

12. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā. 

13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
13.1. I.B. iesniegums 

13.2. R.P. iesniegums 
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14. Par zemes gabala iznomāšanu 

 

Balsojums par dienas kārtību:  
 

 Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 
Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks); 

 PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

Pieturēties pie izsludinātās dienas kārtības un pievienot  divus papildjautājumus: 

 
15. Par deputātu atalgojumu 

16. Par domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 

 

1.p. 

Par zemesgabalu robežu pārkārtošanu, NĪ sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 

Pamats: A. B., p.k. /……../, dzīvojošs “/……../ iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-6/743, saņemts 
17.08.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Jumači” kad.Nr. 

6454 002 0004, kas atrodas Vaiņodes novada, Embūtes pag., meža zemes platības: 

1.1. (trešo) zemes vienību, 27,6 ha platībā, kad. apz. 6454 002 0059 

1.2.no 1. (pirmās) zemes vienības, 11,4 ha platībā, kad. apz 6454 002 0004 
1.3.no 2. (otrās) zemes vienības, 5,8 ha platībā, kad. apz. 6454 002 0005, 

un piešķirt jaunu nosaukumu “Jumaču mežs” un noteikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras 

galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. 
Konstatēts: Nekustamais īpašums „Jumači”, ar kad.Nr.6454 002 0059, ar kopējo platību 74.8 ha, kas 

sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6454 002 0004, 38.6 ha platībā, zemes vienības ar kad. apz.  

6454 002 0005, 8.6 ha platībā un zemes vienības ar kad. apz. 6454 002 0059, 27.6 ha platībā. Uz 
zemes vienības ar kad. apz.  6454  002 0004, 38.6ha platībā atrodas dzīvojamā ēka un divas palīgēkas. 

Īpašnieks A. B..   

Pamatojoties uz  „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir 

vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes 
gabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu 

projekts. Likuma 5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 

7.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu. 

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību 

robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības 

un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), 
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes 

konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai 

publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām).  
Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes 

noteikumi” noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts 

nosaka, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un 
pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums 

nav nepieciešams, ja projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 

Atklāti balsojot: 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 
Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 

1.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „ Jumači ”, ar kopējo platību 74.8 ha, ar kad. Nr. 6454 002 
0004: 

1.1.1.  zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6454 002 0059,  27,6 ha platībā, 

1.1.2.  zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 64540020004, daļu apmēram 11,4 ha platībā, 
1.1.3.  zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 64540020005, daļu apmēram 5,8 ha platībā, 

izveidojot zemes gabalu apmēram (plus mīnus pēc uzmērīšanas) 44.8 ha platībā. 

1.2. Atdalītajam zemes gabalam  44.8 ha platībā piešķirt nosaukumu „Jumaču mežs”.  

1.3. Atdalītajam zemes gabalam  ar 44.8  ha platībā  noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība  (0200). 

1.4. Atlikušajam zemes gabalam 30.0 ha platībā atstāt nosaukumu „Jumači”. 

1.5. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. Zemes ierīcības projekts pielikumā. 
1.6. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 

1.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 

brīža. 

1.8. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 

2.p. 

Par  platības precizēšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 

“Teātra iela 5”, kad. Nr. 6492 006 0240, ir ierosināta atsavināšanas procedūra, lai sakārtotu datus 

kadastra reģistrā un būtu iespējams turpināt atsavināšanas procedūru ierosinu precizēt kadastra datos: 

NĪ “Teātra iela 5”, Kad. Nr. 6492 006 0240, reālā platība ir 0,2 ha 
Konstatēts: NĪ “Teātra iela 5”, kad. Nr. 6492 006  0240 kadastra sistēmā ievadītās platības nesakrīt ar 

dabā esošo platību, reāli dabā ir 0,2 ha zemes, bet kadastra sistēmā konkrētajam zemesgabalam platība 

ir 0,05 ha. Kā rezultātā aktualizējot ēkas kadastra sistēmā, tās pārsniedz zemesgabala robežas, kaut gan 
reāli dabā tā nemaz nav. 

Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2.panta (9) Ja kadastrālajā 

uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka 
par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā 

lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes 

platības precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no 

lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, 
ja visi robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 

 

Atklāti balsojot: 

 
PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 

2.1. Precizēt kadastra datos: NĪ “Teātra iela 5”, Kad. Nr. 6492 006 0240 platību, no 0.05 ha uz 0.2 ha. 
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

3.p.  

Par pilnvaras izsniegšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/  

 

Pamats: /……../, p.k. /……../., iesniegums, iereģistrēts Nr. 3-6/741, saņemts 07.08.2013, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu izsniegt pilnvaru uz pašvaldības vārdu, jo vēlos ierakstīt zemesgrāmatā zemi 
zem dzīvojamās mājas Teātra ielā 5. 
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Konstatēts: 2007. gada 21. maijā noslēgts lauku apvidus zemes nomas līgums ar I. T. par 

zemesgabalu ar nosaukumu “Teātra iela 5”, kad. apz. 6492 006 0240, par 0,2 ha. Līgums spēkā līdz 

2017. gada 21. maijam. 
Pamatojoties uz likuma Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 

4.pants,(4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

šādas personas: 3) zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas 
nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), vai zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un 

zemes starpgabalu, kas pieguļ šai zemei; 44.pants.  (1) Publiskas personas zemi var iegūt īpašumā 

personas, kuras saskaņā ar likumu var būt zemes īpašuma tiesību subjekti. (2) Šā panta pirmajā daļā 

minētais ierobežojums piemērojams arī gadījumos, kad tiek atsavināta  
apbūvēta zeme. (4) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, uz kura atrodas citai personai 

(kopīpašniekiem) piederošas ēkas (būves), var pārdot tikai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) 

īpašniekam (visiem kopīpašniekiem proporcionāli viņu kopīpašuma daļām). (5) Ja šā panta ceturtajā 
daļā minētā persona, kura savas pirmpirkuma tiesības uz apbūvētu zemesgabalu nevar izmantot vai 

neizmanto, tai ir zemes nomas tiesības uz to pašu zemesgabalu, uz kuru tai ir pirmpirkuma tiesības, un 

minētais zemesgabals netiek atsavināts citām personām. MK nosaka kārtību, kādā aprēķināma 

apbūvēta zemesgabala nomas maksa. Nosakot zemesgabala nomas maksu, par pamatu ņem 
zemesgabala kadastrālo vērtību.  

“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. 

14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pilnvarot /……/, p.k. 
/……../, pārstāvēt Vaiņodes novada domi mērniecības birojā, piedalīties mērniecībā un 

Zemesgrāmatas institūcijās: pasūtīt, saņemt un iesniegt nepieciešamos dokumentus, veikt maksājumus, 

lūgt nostiprinājumus, visur, kur nepieciešams parakstīties un nokārtot visas formalitātes, kas saistītas 

ar pašvaldībai piekrītošā zemes gabala “Teātra iela 5”, kad. apz. 6492 006 0240, par 0.2 ha, 
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 

 

Atklāti balsojot: 

 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 
PRET- nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 
3.1. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 

vārdā ierakstīt zemesgrāmatā NĪ „ Teātra iela 5 ”ar kad. Nr. 6492 0060240 un organizēt nekustamā 

īpašuma novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 
īpašuma vērtēšanas standartiem.  

3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam izpildei. 

 

4.p. 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/  

 

4.1. A. A. iesniegums 
Pamats: A. A. p.k./……./, dzīvojoša /………/., iesniegums, iereģistrēts Nr.3-6/749, saņemts 

08.08.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt zemes gabalu 0,05 ha platībā, ar 

nosaukumu “Ābelītes”, kad.Nr. 6492 006 0659 uz pieciem gadiem mazdārziņa ierīkošanai.  

Konstatēts: NĪ “Ābelītes”, kad.Nr. 6492 006 0125, kopējā platībā 16,02 ha, noslēgti zemes nomas 
līgumi par iznomāto platību 8,55 ha, konkrēto zemesgabalu 0,05 ha platībā A. A. jau apsaimnieko un 

tajā ir ierīkots mazdārziņš.  

Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 
nomu “, nosaka: 17.p., persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, 

pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo 
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noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos dokumentus, 18. punkts, pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku 

nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: 18.1. p. 
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10) apakšpunktu, sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) apakšpunktu, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 

plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot: 

 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 
Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 
4.1.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar A. A. par zemes gabalu „Ābelītes”,  0.05 ha platībā kad.Nr. 

6492 006 0659, mazdārziņa ierīkošanai. 

4.1.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
4.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.augustam. 

  4.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 

 

  

4.2. A. S. iesniegums 

Pamats: A. S., p.k. /………/, iesniegums iereģistrēts Nr.3-6/721, 05.08.2013., ar lūgumu iznomāt 

zemes gabalu “Ābelītēs”, ar kad.Nr. 6492 006 0125, 0,05 ha platībā uz pieciem gadiem, mazdārziņa 
ierīkošanai. 

Konstatēts: NĪ “Ābelītes”, kad.Nr. 6492 006 0125, kopējā platībā 16,02 ha, noslēgti zemes nomas 

līgumi par iznomāto platību 8,55 ha, konkrēto zemesgabalu 0,05 ha platībā, A. S. ir jau iekopusi 
dārziņu. 

Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu “, nosaka: 17.p., persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu, 
pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo 

noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos dokumentus, 18. punkts, pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku 

nomas maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti, 

neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir: 18.1. p..  
Likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 10) apakšpunktu, sekmēt saimniecisko darbību 

attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) apakšpunktu, saskaņā ar attiecīgās pašvaldības teritorijas 

plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

Atklāti balsojot: 

 
PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 

4.2.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar S. A. par zemes gabalu „Ābelītes”,   0.05 ha platībā kad.Nr. 
6492 006 0125, mazdārziņa ierīkošanai. 

4.2.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.augustam. 

  4.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
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 5.p. 

Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs /  

 

5.1. B. K. iesniegums 

Pamats: B. K., p.k. /……../, iesniegums, iereģistrēts Nr. 3-6/660, saņemts 17.07.2013, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu ļaut atteikties no mazdārziņa ar kad. Nr. 6492 006 0659, 0,05 ha platībā. 

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 96 ar B. K. par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. Nr. 
6492 006 0659, 0,05 noslēgts 2010 gada 28. maijā, spēkā līdz 2017. gada 31. martam.  

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 

Atklāti balsojot: 

 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 
Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 
 

5.1.Lauzt zemes nomas līgumu Nr. 96 ar B.K. par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. Nr. 

6492 006 0659, 0,05 noslēgts 2010 gada 28. maijā, spēkā līdz 2017. gada 31. martam.  
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 

 

5.2. J. A. iesniegums 

Pamats: J. A., p.k./……./ iesniegums Nr. 3-6/740, saņemts 07.08.2013 Vaiņodes novada domē ar 
lūgumu ļaut atteikties no 1,11 ha zemes zemesgabalā “Ābelītes” kad. Nr. 6492 006 0125, atstājot 

nomā 0,15 ha mazdārziņam. 

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr.173 ar A. J. noslēgts 2010. gada 26.jūlijā, par zemesgabalu 
“Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0125, 1,26  ha platībā, spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

Atklāti balsojot: 

 

PAR - 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 
PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 
5.2.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 26.jūlija zemes nomas līgumā Nr. 173 noslēgtu ar A. J. par 

zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. Nr.  6492 006 0125, 1.26 ha platībā un līguma 1.1 

punktā aizstāt platību „1.26 ha” ar platību „0.15 ha”. 

5.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
5.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 

  

6.p. 

Par zemesgabala “Darbnīcas” iznomāšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/  

 

A. P. iesniegums 

Pamats: A. P., p.k/………./ iesniegums, iereģistrēts Nr. 3-6/498a, saņemts 10.06.2013, Vaiņodes 
novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 18;19, 0,01ha platībā 

katru, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar 
siena novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem, tāpēc pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735, I 

nodaļas, 4.p., kurš nosaka, ka „Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu 
var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.”,  11.punktu, “ja ēkas 
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īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, iznomātājam ir tiesības 

pieprasīt piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.” 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 

Atklāti balsojot: 

 
PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 
 

6.1. Iznomāt  A. P.  piekrītošo zemes VI rindas, garāžai Nr. 18;19, 0.01ha platībā katru, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  
6.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam 

6.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei.  

 

7p. 

Par papildfinansējumu Vaiņodes vidusskolā 

/ziņo V. Jansons/  

 
Pamats: Vaiņodes vidusskolas administrācija 2013./2014.m.g. sekmīgam mācību procesa 

nodrošinājumam Vaiņodes vidusskolā un konkurētspējīgas izglītības veicināšanai novadā , 

pamatojoties uz Vaiņodes novada Attīstības plānā iekļautajām prioritātēm, (Investīciju plāna 4.,16. 

punkts )  un izglītības kvalitātes celšanai lūdz papildfinansējumu sekojošu amata likmju apmaksai. 
Pamatojoties uz pedagogu darba samaksas noteikumi MK noteikumi Nr. 836, izdoti saskaņā ar 

Izglītības likuma 14. panta 16. un 22. punktu. 

Vaiņodes vidusskolas administrācijas lēmums, pamatojoties uz Pedagoģiskās padomes un Metodisko 
komisiju vadītāja ieteikuma. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.08.2013. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un  

15.08.2013. finanšu komitejas lēmumu. 

 

Atklāti balsojot: 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 
PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 
7.1. Papildus finansēt no pašvaldības budžeta Ls 1100,00 mēnesī, palīgskolotāju amata likmju 

apmaksai. 

7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
8.p. 

Par Ceriņu iela 21 dzīv. 2 pārdošanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: SIA „INVEST RĪGA LIEPĀJA” nekustamā īpašuma novērtējums  Vaiņodes novadā, Vaiņodē 

Ceriņu iela 21 dzīvoklis 2 tirgus vērtības noteikta Ls 800. 

Konstatēts: Ēka ( kad. Nr. 64920060626001 ) pieder pašvaldībai un ir  ierakstīta zemesgrāmatā. 

Dzīvoklim ( kad. Nr. 64920060626002) zemesgrāmatas nav. Dzīvokļa platība 73,8m2 . Piegulošā zeme 
(kad. Nr. 64920060626)  0,073 ha un  kadastrālā vērtība  Ls 265. 

 

Finanšu komiteja NOLEMJ: Pārdot pašvaldībai piederošo dzīvokli Ceriņu iela 21 dzīvokli 2, Izsoles 
sākumcena Ls 800.00 (astoņi simti 00 lati) 
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Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.pantu (1) Valsts mantas 

atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgajai iestādei vai citām valsts iestādēm to 

funkciju nodrošināšanai. 
 

Atklāti balsojot: 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 
Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 
8.1. Nodot pārdošanai pašvaldībai piederošo dzīvokli Ceriņu iela 21 dzīvokli 2, kas atrodas Vaiņode, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

8.2. Noteikt dzīvokļa izsoles sākumcenu Ls 800.00 (astoņi simti lati 00 santīmi). 
8.3. Uzdot domes juristei sagatavot izsoles noteikumus. 

 

9.p. 

 Par I. L. iesniegums 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: I. L. iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 31.07.2013., iereģistrēts ar Nr.3-6/711,  ar 

lūgumu nomāt telpas Brīvības ielā 13, Vaiņodē, Vaiņodes novadā uzņēmējdarbības paplašināšanai. 
Konstatēts: Līdz šim telpu iznomāja IK „Ļ. Dremļugas”, reģ. Nr42102019331, kas ar 29.07.2013., 

lūdza lauzt nomas līgumu. Parādu par telpu nomu nav. 

Līgums „ Par nedzīvojamo telpu nomu” projekts pielikumā Nr.1 

 
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 -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 
PRET- nav; ATTURAS – nav, 

 

9.1. Slēgt  telpu nomas līgumu ar I. L. par tirdzniecības telpām Brīvības ielā 13 
9.2. Nomas maksa tiek noteikta Ls 0.17 (nulle lati 17santīmi) par m2 plus PVN, mēnesī par 

tirdzniecības telpām un palīgtelpas  Ls 0.09 (nulle lati 09 santīmi ) par m2 plus PVN mēnesī 

9.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības juristam līguma sagatavošanai.  

9.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā 

 

 
Deputāts Oļegs Jurjevs ierosina pārskatīt telpu nomas maksas Vaiņodes novadā. 

 

10.p. 

J. B. iesniegums 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: Pamats: J. B. iesniegums Nr.3-6/530 saņemts Vaiņodes novada domē 14.06.2013. ar lūgumu 

nomāt telpas un tām pieguļošo zemi Ceriņu ielā 30-1 un Ceriņu ielā 30-2, Vaiņodē, Vaiņodes novadā 
saimnieciskām vajadzībām un apkārtnes sakārtošanai. 

 

Jautājums nav sagatavots un pamatojoties uz iepriekš minēto, 
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Atklāti balsojot: 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 
PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ :  
 
10.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu  uz nākamo domes sēdi.  

10.2. Uzdot  Vaiņodes novada Komunālās nodaļas vadītājam Edgaram Auderam noteikt nomas maksu 

telpām Ceriņu ielā 30-1 un Ceriņu ielā 30-2, Vaiņodē. 

10.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Komunālā nodaļā izpildei. 
 

11.p. 

Par Vaiņodes novada vēlēšanu komisijas izveidošanu 

/ziņo: Jansons/ 

 
Pamats: Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisijas likums. 

5. pants (1.) Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu  komisiju ievēlē attiecīgās republikas pilsētas 

dome vai novada dome triju mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas vai viena mēneša laikā pēc domes 
izveidošanas ( t.i. līdz 18.septembrim). 

7.pants (1.) Tiesības izvirzīt ir: domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balsstiesīgajiem Latvijas 

pilsoņiem (vēlētāju grupa). 
(2.) katras apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt 

lielāks par attiecīgās vēlēšanu komisijas ievēlējamo  locekļu skaitu, tātad 7 (septiņiem). 

Vēlēšanu komisijas un iecirkņu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu 

valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas vai iecirkņa komisijas 
locekli nevar būt Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts. Par 

iecirkņa komisijas locekli nevar būt persona, kura ir pieteikta par deputāta kandidātu vai ir kandidātu 

saraksta iesniedzēja. Viena un tā pati persona nevar būt vairākās komisijās. 

 

Atklāti balsojot: 

 
PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 

11.1. Noteikt līdz 2013. gada 18. septembrim pieteikšanās termiņu kandidātiem Vaiņodes novada 

vēlēšanu komisijai.  
11.2. Pieteikšanās paziņojums izliekams redzamā vietā domes ēkā, Embūtes pagasta pārvaldē un 

ievietojams Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā. 

 

12. p. 

Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā 

/ziņo: Jansons/ 

 

Iesniegts Vaiņodes novada domes Darba algu saraksts no 01.09.2013. projekts (Pielikumā Nr. 2) 
 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes priekšsēdētāja, 

viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu 
pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. 

 

Atklāti balsojot: 
PAR -7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Grosberga, 

Teodors Roze, Aigars Dīks ); PRET- 1 (Sandra Ķempe); ATTURAS – nav, 

 
12.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības darba algu no 01.09.2013. saraksta projektu. 
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12.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.  

 

13.p.  

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: Jansons/ 

 

13.1. I. B. iesniegums 

/……………………../ 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (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. 
12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 

aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde 
anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

ir anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par 

šīs personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur 

vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 

noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

 

Atklāti balsojot: 

 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 
Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 
13.1.1. Anulēt /………/ , deklarēto dzīvesvietu /……../. 

13.1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

13.1.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
13.1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā 

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

          13.1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

13.2. R. P. iesniegums 

 

/………………/ 
 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (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. 

12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 
aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde 

anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu 

http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
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ir anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par 

šīs personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas 

par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur 
vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 

noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

 

Atklāti balsojot: 

 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 
PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 

13.2.1. Anulēt S. Z., p.k/……../ 
13.2.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

13.2.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

13.2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā 
rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 

          13.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

14.p.  

Par zemes gabala iznomāšanu 

/ziņo: Jansons/ 

 

 I. V. un A. R. iesniegums 
Pamats: I. V. p.k. /………/, iesniegums saņemts 02.05.2013, Vaiņodes novada domē Nr. 3-6/784, ar 

lūgumu iznomāt zemes gabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. Nr. 6492 

006 0725, 0,1 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. Ir ar mieru dalīt konkrēto nomājamo  zemes gabalu 
0,2 ha platībā ar  kaimiņieni.  

Pamats: A. R. p.k. /……./iesniegums saņemts 19.08.2013, Vaiņodes novada domē Nr. 3-6/784a, ar 

lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,1 ha platībā ar nosaukumu ”Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 

kad. Nr. 6492 006 0725 piemājas dārziņa ierīkošanai. Ir ar mieru dalīt konkrēto nomājamo  zemes 
gabalu 0,2 ha platībā ar  kaimiņieni.  

Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6492 006 0725, nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas” kopējā platība 0,2 ha. Uz šo gabalu ir pieteikušās divas personas, abas ir informētas un ir 
ar mieru konkrēto gabalu nomāt uz pusēm. Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par 

publiskas personas zemes nomu” III nodaļas, 16. punktu Šo noteikumu 15. punktā minētās 

informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai pašvaldības zemes 

gabali bez apbūves tiesībām: 16.2. punktu zemesgabali, kuri tiek izmantoti personisko 
palīgsaimniecību vajadzību atbilstoši likuma “Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos” 

7. pantu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto 
 

Atklāti balsojot: 

 
PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 

PRET- nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ : 

 

14.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I.V. par zemes gabalu „Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”,  

0.1 ha platībā kad.Nr. 6492 006 0725, mazdārziņa ierīkošanai. 
14.1.1. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

14.1.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.augustam. 

http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
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14.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. R.par zemes gabalu „Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”,  

0.1 ha platībā kad.Nr. . Nr. 6492 006 0725, mazdārziņa ierīkošanai. 

14.2.1. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
14.2.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.augustam. 

14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 

 

15.p. 

Par Vaiņodes novada domes deputātu atalgojumu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt 
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 12) noteikt atlīdzību 

par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto 

izdevumu atlīdzināšanas kārtību un noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un 
darbinieku atlīdzību. 

Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants. Administratīvo aktu izdošanas, 

uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanas un līgumu slēgšanas ierobežojumi 
(1) Valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot 

administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai 

veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai 
mantiski ieinteresēti. 

(6) Šā panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz: 

2) pašvaldības domes deputātiem gadījumos, kad minētās valsts amatpersonas piedalās attiecīgi 

pašvaldības domes lēmuma pieņemšanā par sava atalgojuma noteikšanu vai sevis iecelšanu, ievēlēšanu 
vai apstiprināšanu amatā. 

 

Atklāti balsojot: 

 

PAR -8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks ); 
PRET- nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
15.1. Ar 2013.gada 01.septembri noteikt domes deputāta, kurš nestrādā pašvaldības domē, atalgojumu 

Ls 50.00 (piecdesmit lati 00 santīmi) plus nostrādātās stundas, pirms nodokļu nomaksas, mēnesī. 

Stundu likme Ls 6,00 ( seši lati 00 santīmi). 
15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

16.p. 

Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja V. Jansona ikgadējo atvaļinājumu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 22.08.2013. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 

3-6/789,, ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu trīs kalendārās nedēļas sākot ar 2013.gada 
4.septembri. 

 

Saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta, 

ikgadējais apmaksātais atvaļinājums, pirmo daļu, Amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu 
atvaļinājumu, kura ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā 

vidējo izpeļņu, 

Saskaņā ar Darba likuma 149.panta 1.daļu, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu un  2.daļu, savstarpēji vienojoties ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var 

piešķirt pa daļām. 

 

Atklāti balsojot: 
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Par – 7 (Aiga Jaunzeme, Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Aigars Dīks, Teodors Roze, Oļegs 

Jurjevs, Vitauts Pragulbickis), Pret – nav; Atturas – nav, 

Balsojumā nepiedalās Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 
11.pants, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

16.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k. /……./,  
ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, neieskaitot svētku dienas, trīs kalendārās nedēļas no 2013.gada 

4.septembra līdz 2013.gada 24.septembrim(ieskaitot), par darba gadu no 2012.gada 01.oktobra līdz 

2013.gada 30.jūnijam. 

16.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus 
veikt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM /………../. 

16.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 
 
Sēdi slēdz plkst. 1000 

Sēdes vadītājs:       V.Jansons 

 

 
 

 

Sēdes protokolētājs:      I. Pūlīte 
 

 

Protokols parakstīts 2013.gada ……………….. 
 

 


