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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.14    

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2012. gada 26.jūlijā 
 
Sēde sasaukta plkst. 1500 

Sēdi atklāj plkst. 1500 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētāja 1.vietnieks Zigmunds Mickus 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs 
 
Nepiedalās  – Visvaldis Jansons, Anda Čerņavska, Sandra Ķempe, Uģis Melbārdis 
 
Uzaicināti piedalīties un piedalās: nav 

 
Darba kārtība: 
 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē ietilpstošie jautājumi: 
 
1. Par nekustamā īpašuma „Gulbji” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. 
2. Par parādu piedziņu. 
3. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. 
4. Par NĪ '' Vizbulīši'' zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
5. Par NĪ ''Pēterišķi'' zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
6. Par zemes nomas līguma slēgšanu. 
 
II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi:  
 
7. Par vienreizēju sociālo pabalstu operācijas apmaksai. 
8. Par sociālo pabalstu ēdināšanai Sociālā atbalsta centrā „Vaiņode”. 
9. Par vienreizēju sociālo pabalstu dokumentu kārtošanai. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības un iekļaut sēdēs darba kārtībā papildjautājumus:  
 
10. Par NĪ „ Jaunvītoliņi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu. 
11. Par Janas Planicas iesnieguma izskatīšanu. 
12. Par Kārtību, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta ņemšanai. 

 
1.p. 

Par nekustamā īpašuma „Gulbji” ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 
Pamats: J. Laura /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 06.07.2012, Nr. 3-6/550, ar 
lūgumu izsniegt pilnvaru uz īpašuma “Gulbji”, Embūtes pag., Vaiņodes novadā, kadastra Nr. 6454 003 
0571 ierakstīšanai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda. Visus izdevumus apņemas segt. 
Konstatēts: NĪ “Gulbji”  ar kad. Nr. 6454 003 0571, 31,8 ha platībā, ir pašvaldībai piekritīga zeme un 
ir  iznomāta R. E. /……/, no 05.03.2009. gada līdz 31.12.2018. gadam, kuram 2009. gadā 26.februārī 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības. Galvenā saimnieciskā darbība  mežsaimniecība. /……/ 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Pilnvarot J. Lauri, /……/, 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 „Gulbji”, kad. Nr. 6454 003 0571, 
apmēram 31.8 ha platībā, ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, par saviem līdzekļiem. 
1.2. Pilnvara derīga līdz uzdevuma izpildei. 

 
2.p. 

Par parādu piedziņu 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 

 
Vaiņodes novada dome izskata Vaiņodes novada pašvaldības nodokļu administratores  priekšlikumus 
par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīdus kārtībā no personām, kuras pēc nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu un brīdinājumu saņemšanas nav nomaksājušas likumā 
noteiktos nodokļu maksājumus. 
Izvērtējot ar lietu saistītos apstākļus, tika konstatēts: 

/……/, NĪ parāds  pašvaldības budžetā uz 12.07.2012 par īpašumu ''Bērzkalni''  ar kadastra Nr.  
6454 002 0019 no 2009. gada -  Ls 318.41, t.sk. pamatparāds Ls 266,00,  nokavējuma 
nauda Ls 52,41 

/……/, NĪ parāds pašvaldības budžetā uz 12.07.2012 par īpašumu''Saulesgriežņi''  ar kadastra 
nr. 6454 002 0060 no 1998. gada -  Ls 347,18, t.sk. Ls 187,18 un nokavējuma nauda Ls 
160,00. 

/……/, NĪ parāds pašvaldības budžetā uz 12.07.2012 par īpašumu ''Annaskalni'' ar kadastra 
Nr. 6454 003 0001 no 2005. gada - Ls 445,14, t.sk. pamatparāds Ls 292,93 un 
nokavējuma nauda Ls 152,21 

/……/, NĪ parāds pašvaldības budžetā uz 12.07.2012, par īpašumu ''Drieki''  ar kadastra Nr. 
6454 003 0041 no 1999. gada -  Ls 760,57, t.sk. pamatparāds Ls 452,06 un nokavējuma 
nauda Ls 308,51. 

/……/,  NĪ parāds pašvaldības budžetā uz 12.07.2012 par īpašumu ''Sērmolīši'' ar kadastra Nr. 
6454 003 0055 no 2007. gada, Ls 304,26, t.sk. pamatparāds Ls 215,01 un nokavējuma 
nauda Ls 89,25. 
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/……/, NĪ nodokļa parāds pašvaldības budžetā uz 12.07.2012. par īpašumu “Drapeļi” – Ls 
780,85, t.sk. pamatparāds Ls 511,48, nokavējuma nauda Ls 269,37.  

/……/, NĪ parāds pašvaldības budžetā uz 12.07.2012, par īpašumu ''Lauri'' ar kadastra Nr. 
6454 005 0031 no 2002. gada - Ls 695,27, t.sk. pamatparāds Ls 443,62 un nokavējuma 
nauda Ls 251,65. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 4.punktu, kas nosaka, ka „lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un nodevas”, 
likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli ”9. Panta otro daļu, kas nosaka, ka „noteiktajā laikā 
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam „Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā 
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir 
mazāka par 150 latiem, administratīvā akta - maksāšanas paziņojuma piespiedu izpilde uzsākama ne 
vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un  likuma “Par nodokļiem un nodevām” 18.panta 
pirmās daļas 11.punktu, kas nosaka, ka „nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda 
kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, nokavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 
maksājumus šā likuma 26.pantā paredzētajā kārtībā” un  26.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka ”nodokļu 
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem 
par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos 
nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos 
aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk – nokavētie nodokļu 
maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā nodokļu 
administrācija piedzen bezstrīda kārtībā uz lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”,  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no:  

2.1.1. /……/ par īpašumu ''Bērzkalni''  ar kadastra Nr.  6454 002 0019 no 2009. gada -  Ls 318.41, 
t.sk. pamatparāds Ls 266,00,  nokavējuma nauda Ls 52,41. 

2.1.2.   /……/ par īpašumu ''Saulesgriežņi''  ar kadastra nr. 6454 002 0060 no 1998. gada -  Ls 
347,18, t.sk. Ls 187,18 un nokavējuma nauda Ls 160,00. 

2.1.3.   /……/ par īpašumu ''Annaskalni'' ar kadastra Nr. 6454 003 0001 no 2005. gada - Ls 
445,14, t.sk. pamatparāds Ls 292,93 un nokavējuma nauda Ls 152,21 

2.1.4.   /……/ par īpašumu ''Drieki''  ar kadastra Nr. 6454 003 0041 no 1999. gada -  Ls 760,57, 
t.sk. pamatparāds Ls 452,06 un nokavējuma nauda Ls 308,51. 

2.1.5/……/ par īpašumu ''Sērmolīši'' ar kadastra Nr. 6454 003 0055 no 2007. gada, Ls 304,26, 
t.sk. pamatparāds Ls 215,01 un nokavējuma nauda Ls 89,25  

2.1.6.   /……/ par īpašumu “Drapeļi” – zeme Ls 780,85, t.sk. pamatparāds Ls 511,48 nokavējuma 
nauda Ls 269,37 

2.1.7.   /……/ par īpašumu ''Lauri'' ar kadastra Nr. 6454 005 0031 no 2002. gada - Ls 695,27, t.sk. 
pamatparāds Ls 443,62 un nokavējuma nauda Ls 251,65. 

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

3.p. 
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 
Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, atrodas Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-
3401, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 30.06.2012, ar lūgumu lai nodrošinātu datu 
reģistrāciju un aktualizāciju Kadastrā, atgādinot, ka pieņemtie lēmumi par zemes lietošanas tiesību 
izbeigšanu personām, kuras nav noslēgušas zemes izpirkuma līgumu ar hipotēku banku saskaņā ar 
likuma “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 3.pantu. 
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Konstatēts: NĪ “Mazozoliņi” ar kadastra Nr. 6492 008 0035, 13,07 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes 
pag., Vaiņodes novadā, lietotājs J. Pāvelsons (miris 06.06.2010. gadā).  Mantiniekiem, atbilstoši šiem 
nosacījumiem, pamatojoties uz šiem noteikumiem ir pirmtiesības slēgt zemes nomas līgumu ar 
Vaiņodes novada domi par konkrēto NĪ iznomāšanu. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības J. Pāvelsonam uz zemes gabalu „Mazozoliņi”, ar 
kadastra  apzīmējumu 6492 008 0035, 13.07 ha platībā. 
3.2. Noteikt 3.1. punktā minētam nekustamam īpašumam statusu Vaiņodes novada pašvaldībai 
piekritīga zeme. 
3.3. Slēgt zemes nomas līgumu ar mantiniekiem, saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un 
nomas maksas aprēķināšanas kārtību”. 
3.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

4.p. 
Par NĪ '' Vizbulīši'' zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 
Pamats: SIA“Metrum”, reģ. Nr. 40003388748, atrodas Vienības gatvē 87, Rīgā, LV- 1004, iesniegums 
saņemts 12.07.2012, Nr. 3-6/570, ar lūgumu izskatīt, saskaņot un pieņemt lēmumu par sagatavoto 
zemes ierīcības projektu. 
Konstatēts: Zemes ierīcības projekts NĪ “Vizbulīši”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā ir izstrādāts 
atbilstoši Vaiņodes novada  domes 22.09.2011, sēdes protokola Nr. 13 izraksta 1.p. “Par NĪ 
“Vizbulīši” zemes vienības sadalīšanu” pēc A. Burbja iesnieguma, saņemta 24.08.2011, Nr.3-6/701 
izskatīšanas, kurā bija pausts lūgums atļaut atdalīt NĪ “Vizbulīši”ar kadastra Nr. 6492 005 0042, 42.3 
ha zemesgabalu apm. 0,3 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja un divas palīgēkas.  
 
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7. punkts, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā 
pašvaldībā; 
9.8.punkts, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
30. punkts, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām 
un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo 
aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu 
spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu 
noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētie projekta izstrādes 
nosacījumi, zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu 
aizsardzības un teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta 
reģionālajā nodaļā saskaņotajā projekta grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par 
projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1. Apstiprināt SIA „METRUM” Reģ. Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem „Vizbulīši”. 
 

5.p. 
Par NĪ ''Pēterišķi'' zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 
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/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 
Pamats: SIA“Metrum”, reģ. Nr. 40003388748, atrodas Vienības gatvē 87, Rīgā, LV- 1004, iesniegums 
saņemts 04.07.2012, Nr. 3-6/569, ar lūgumu izskatīt, saskaņot un pieņemt lēmumu par sagatavoto 
zemes ierīcības projektu. 
Konstatēts: Zemes ierīcības projekts NĪ “Pēterišķi”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā ir izstrādāts 
atbilstoši Vaiņodes novada  domes 27.11.2011, sēdes protokola Nr. 16 izraksta 1.p. “Par NĪ 
“Peterišķi” zemes vienības sadalīšanu” /……/ 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7. punkts, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā 
pašvaldībā; 
9.8.punkts, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
30. punkts, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām 
un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo 
aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu 
spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu 
noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētie projekta izstrādes 
nosacījumi, zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu 
aizsardzības un teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta 
reģionālajā nodaļā saskaņotajā projekta grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par 
projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
5.1. Apstiprināt SIA „METRUM” Reģ. Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajiem īpašumiem „Pēterišķi”. 
 

6.p. 
Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs / 
 

 
Pamats: L. Staškēvicas /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 28.06.2012, Nr. 3-6/524, 
ar lūgumu  iznomāt zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0990, 0,1 ha platībā uz trim 
gadiem. 
Konstatēts: Zemes vienība “Darbnīcas” ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0990, ir pašvaldībai  
piekritīga zeme un šobrīd nav iznomāta.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. Staškevicu, /……/, par zemes gabalu ar kad.nr. 6492 006 0990, 
0.1 ha platībā, personīgās palīgsaimniecības vajadzībām.  
6.2. Līguma darbības laiks līdz 2015.gada 31.jūlijam.  
6.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 
 

II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
 

7.p.  
Par vienreizēju sociālo pabalstu operācijas apmaksai 

/ziņo: Z.Mickus/ 
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/……/ 
2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. 33. 
punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, veselības 
un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

7.1. Piešķirt /……/ vienreizēju sociālo pabalstu Ls 300.00 (trīs simti lati 00 santīmi) apmērā /……/. 
7.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada sociālā dienstā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 

8.p.  
Par sociālo pabalstu ēdināšanai Sociālā atbalsta centrā „Vaiņode” 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 

/……/ 

2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. 33. 
punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, veselības 
un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1. Piešķirt /……/ vienreizēju sociālo pabalstu Ls 134.24 (viens simts trīsdesmit četri lati 24 santīmi) 
apmērā /……/. 
/……/ 
8.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada sociālā dienstā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 

9.p.  
Par vienreizēju sociālo pabalstu dokumentu kārtošanai 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 
/……/ 

2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 
bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 
nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai. 33. 
punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, veselības 
un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
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Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

9.1. Piešķirt /……/vienreizēju sociālo pabalstu Ls 220.00 (divi simti divdesmit lati 00 santīmi) apmērā 
/……/ 
9.2. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes novada sociālā dienstā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 
 

10.p. 
Par NĪ „ Jaunvītoliņi” zemes ierīcības projekta apstiprināšanu 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 
Pamats: SIA“ABC CONSTRUCTION”, reģ. Nr. 40003765683, iesniegums ar lūgumu izskatīt, 
saskaņot un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes ierīcības projektu. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7. punkts, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā 
pašvaldībā; 
9.8.punkts, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 
30. punkts, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām 
un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo 
aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu 
spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu 
noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētie projekta izstrādes 
nosacījumi, zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu 
aizsardzības un teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta 
reģionālajā nodaļā saskaņotajā projekta grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par 
projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

10.1. Apstiprināt SIA“ABC CONSTRUCTION”, reģ. Nr. 40003765683, iesniegto zemes ierīcības 
projektu nekustamajiem īpašumiem „Jaunvītoliņi”. 

 
11p. 

Par Janas Planicas iesnieguma izskatīšanu 
/ziņo: Z.Mickus/ 

 
Pamats: J. Planicas, /……/, iesniegums saņemts 23.07.2012, Nr. 3-6/591, ar lūgumu rast iespēju 
studiju finansēšanai Rīgas Stradiņa universitātē, profesionālā studiju programmā – Zobārstniecība. 
Studiju gada maksa Ls 4582.00, mācību ilgums 5 gadi. 
 
Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībai pieder kapitālsabiedrība SIA „Vaiņodes pagasta doktorāts”, 
kurš nes zaudējumus, jo pamatojoties uz zobu speciālista trūkumu nedarbojas zobārstniecības 
kabinets, kurš nodrošināts ar visu nepieciešamo aprīkojumu. Vaiņodes novada pašvaldības 
administratīvās teritorijas 70 km rādiusā nav patstāvīgas zobārstniecības kabineta, kas traucē pildīt 
likumā „Par pašvaldībām” 15.panta  6.punktā noteikto autonomo funkciju, nodrošināt veselības 
aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu. 
 
2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumi Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem”, 13. Sniedzot galvojumu par tām parāda saistībām, kuras uzņemas studējošais studiju 
kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes, pašvaldība iesniedz padomē informāciju, 
nosūtot tai: 13.1. pašvaldības domes lēmumu par galvojuma sniegšanu, pamatojot galvojuma 
nepieciešamību un tā apmēru, kā arī norādot aizdevēju, paredzētos atmaksas termiņus, aizņēmuma 
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procentu likmi un aizņēmuma atmaksāšanas garantijas; 13.2. informāciju par pašvaldības aizņēmumu, 
galvojumu un ilgtermiņa saistību apmēru. 
14. Ja pašvaldība neievēro šo noteikumu 2., 6., 7., 10. un 13.punktā minētās prasības, finanšu ministrs 
pēc padomes ieteikuma ierosina reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram apturēt attiecīgā 
pašvaldības domes lēmuma darbību. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

/……/ 
11.2. Sniegt studiju maksas galvojumu par summu EUR 32 598.00 (trīsdesmit divi tūkstoši pieci simti 
deviņdesmit astoņi eiro) J. Planicai, /……/, Rīgas Stradiņu universitātē, profesionālā studiju 
programmā – Zobārstniecība. 
11.3. Aizdevējs SEB Banka. 
11.4. Paredzētais atmaksas termiņš – no 12.mēneša pēc studiju beigšanas 10 (desmit) gadu laikā.  
11.5. Aizņēmuma procentu likme – 5% 
11.6. Aizņēmuma atmaksāšanas garantija – Vaiņodes novada domes pamatbudžets. 
11.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomē. 
 

12.p. 
Par kārtību, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta 

ņemšanai 
/ziņo: Z.Mickus/ 

 
Izdots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” 43.panta 3.daļu, Dome var pieņemt 
saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi. 
“Par pašvaldību budžetiem” 26.panta 4. daļu, Pašvaldība var dot galvojumu par tām parāda saistībām, 
ko studējošais uzņemas Augstskolu likumā noteiktā studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no 
kredītiestādes. 
LR Ministru kabineta 29.05.2001. noteikumu Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts 
studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu" 
13.punktu, Kredītiestāde izsniedz studējošajam kredītu pēc tam, kad ir saņemts fiziskās personas vai 
pašvaldības galvojums, kā arī valsts galvojums. 
LR Ministru kabineta 17.12.2002. noteikumu Nr.543 "Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un 
galvojumiem", 2.p. Pašvaldības var ņemt īstermiņa vai ilgtermiņa aizņēmumus un sniegt galvojumus, 
noslēdzot aizdevuma līgumu ar Valsts kasi vai citu aizdevēju. 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants nosaka, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā. 
45. pants. Spēkā esošie saistošie noteikumi ir saistoši jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai 
attiecīgajā administratīvajā teritorijā. Dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūta atzinuma sniegšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, kura ne vēlāk kā mēneša laikā no saistošo 
noteikumu saņemšanas izvērtē pašvaldības pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu un nosūta 
pašvaldībai attiecīgu atzinumu. Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumā nav 
izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai pašvaldībai likumā noteiktajā 
termiņā atzinums nav nosūtīts, pašvaldība publicē pieņemtos saistošos noteikumus.  
Ja saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums, kurā pamatots saistošo 
noteikumu vai to daļas prettiesiskums, pašvaldības dome precizē saistošos noteikumus atbilstoši 
atzinumā norādītajam un publicē precizētos saistošos noteikumus. Ja pašvaldības dome nepiekrīt 
atzinumam pilnībā vai kādā tā daļā, dome savā lēmumā sniedz atbilstošu pamatojumu, kā arī publicē 
saistošos noteikumus. Saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā un 
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elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Novada dome 
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā vai bezmaksas 
izdevumā, ja tajos nav noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks. Pašvaldības saistošos noteikumus pēc to 
stāšanās spēkā publicē pašvaldības mājaslapā internetā. Novada domes saistošo noteikumu pieejamību 
nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Biruta Strēle, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants 
Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
12.1. Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr.5 „Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju 
kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” projektu (Protokola Pielikumā Nr.1). 
12.2. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt rakstveidā un elektroniskā  veidā 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 
12.3. Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma 
saņemšanas publicēt Vaiņodes novada informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Vaiņodes novada 
domes ēkā un Embūtes pagasta pārvaldē. 
12.7. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.panta noteiktajā kārtībā. 
 
 
Sēdi beidz: 1600 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    Z.Mickus 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
 
Protokols parakstīts 2012.gada 02.augustā 
 


