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DOMES SĒDES PROTOKOLS 
Nr.16    

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2011. gada 27.oktobrī 
 
Sēde sasaukta plkst. 1600 

Sēdi atklāj plkst. 1600 
 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs: Visvaldis Jansons 
 
Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga 
 
Piedalās – Deputāti: Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra 
Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs 

 
Nepiedalās  – nav 

 
Uzaicināti piedalīties: domes jurists Sarmīte Volkova,  

 
Sēdes kārtība: 
 
I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi. 
 
1. Par NĪ „Pēterišķi” zemes vienības sadalīšanu. 
2. Par NĪ „Dzirnavnieki” pašvaldības zemes pārdošanu. 
3. Par NĪ „Irbenāji” zemes vienības piešķiršanu Privatizācijas aģentūrai. 
4. Par zemes nomas slēgšanu/pagarināšanu.  
     4.1. L.Makarovas iesniegums. 
     4.2. B.Vaitkienes iesniegums. 
     4.3. K. Kirpičenoka iesniegums. 
 
II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 
 
5. Par ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā. 
6. Par 2011.gada 24.marta lēmuma, Protokols Nr.6, 12.p. „Par galvojumu „Priekules slimnīcas” iecerei 
projektam „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA 
„Priekules slimnīca”” atcelšanu. 
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7. Par 2011.gada 26.maija lēmuma Protokols Nr.8, 13.p. „Par Darbnīcas - Angāra nomas maksu” 
atcelšanu. 
8. Par 2011.gada 25.augusta lēmuma Protokols Nr.11, 12.p. „Par autobusa nomas līguma ar SIA 
„LIGRO” atcelšanu. 
9. Par grozījumiem 2011.gada 04.februāra Saistošos noteikumos Nr.23 „Vaiņodes novada budžeta 
tāme 2011.gadam”. 
10. Par noteikumu „Par autotransporta izmantošanu Vaiņodes novada pašvaldībā” apstiprināšanu. 
11. Par Saistošo noteikumu „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas  
kārtība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādē „ZĪLĪTE”” apstiprināšanu. 
12. Par Saistošo noteikumu „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Vaiņodes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” 
apstiprināšanu. 
 
Pievienot pie sēdes darba kārtības: 
 
13. Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumiem. 
14. Par D. Klovaites iesnieguma izskatīšanu. 
15. Par derīgo izrakteņu ieguvi. 
16. Par pašvaldības atbalstu Reģionālā Ģimenes atbalsta centra izveidei. 
17. Par mērķdotāciju sadali mācību līdzekļu iegādei Vaiņodes novada izglītības iestādēm. 
18. Par ugunsdzēsēja mašīnas pārdošanu. 
19. Dažādi/informatīvi:  

19.1. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu; 
 19.2. Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes atskaiti par paveikto. 

 
Balsojums par dienas kārtību: 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības un iekļaut sēdes darba kārtība papildjautājumus. 
 

I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas kompetencē ietilpstošie jautājumi. 
 

1.p. 
Par nekustamā īpašuma „Pēterišķi” zemes vienības sadalīšanu 

/ziņo: Komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: D. Tiļļas, p.k./……./, dzīvojošas /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
19.09.2011.Nr.3-6/787, ar lūgumu, atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma „Pēterišķi” no zemes gabala ar 
kadastra Nr. 6492 005 0025 apmēram  13.0 ha lielu platību. Pievienoti dokumentu kopijas: zemes 
robežu plāns, zemesgrāmatu apliecība un /……./.  
NĪ„Pēterišķi” ar kadastra Nr. 6492 005 0025, ar kopējo platību, sastāv no divām zemes vienībām: 
zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0025, 64.2 ha platībā un zemes vienība ar kadastra 
apzīmējumu 6492 005 0101, 16.3 ha platībā. No zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 005 
0025, 64.2 ha platībā, atdalīt apmēram 13.0 ha lielu platību (izpildot uzmērīšanu, platība var tikt 
precizēta) un piešķirt nosaukumu „Vītolnieki” un zemes lietošanas mērķi lauksaimniecību.  
 
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), 
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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. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu  „Pēterišķi”, ar kad. Nr. 6492 005 0025, kas atrodas Vaiņodes 
pagasta Vaiņodes novadā, atdalot no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0025, 64.2 ha 
platībā, zemes gabalu apmēram 13.0 ha platībā. 
1.2. Atdalītajai zemes vienībai ar 13.00 ha platībā piešķirt nosaukumu „Vītolnieki” 
1.3. Atdalītajai zemes vienībai ar 13.00 ha platībā  noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 
1.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. Darba uzdevums pielikumā. 
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 

2.p 
Par NĪ „Dzirnavnieki” pašvaldības zemes pārdošanu  

/ziņo: Komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 
 
Pamats: L. Janeka, p.k. /……./, dzīvojoša /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 
10.10.2011. Nr. 3-6/826, ar lūgumu, atļaut izpirkt nekustamo īpašumu „Dzirnavnieki” ar kadastra Nr. 
6492 007 0035, 21.4 ha platībā par SIA „Latio” novērtēto summu Ls 7500.00. Iesniegumam 
pievienota 15.02.2011 Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Guntas Varnovskas 
ģenerālpilnvara, kurā A. Mūris pilnvaro J. Lauri kārtot lietas, kas saistītas ar īpašumu „Dzirnavnieki” 
un SIA „Latio” rēķins Nr. 2198 par Ls 130.00 (viens simts trīsdesmit lati 00 santīmi). 
NĪ „Dzirnavnieki” atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. Uz zemes vienības ar kadastra Nr. 
6492 007 0035 atrodas ēka, kas nav ierakstīta zemesgrāmatā. Ir zemes nomas līgums no              
01.12.2010 līdz 01.12.2020.  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 2.1 pants. (2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi 
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem. 
3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 
pārdodot par brīvu cenu 
5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome. (5) 
Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību 
aprobežojumi. 
8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 
izveidota komisija vai sertificēta firma.  
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Pārdošana par brīvu cenu – mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par 
nosacīto cenu. 
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. (3) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, ja 
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attiecībā uz to ir iesniegts pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, kā arī zemesgabalu, uz kura 
atrodas nacionalizēts namīpašums vai cits nacionalizēts objekts, ja attiecībā uz to ir iesniegts 
pieteikums par īpašuma tiesību atjaunošanu, nevar atsavināt līdz pieteikuma izlemšanai, bet, ja ir 
ierosināta tiesvedība, — līdz dienai, kad tiesas nolēmums stājies likumīgā spēkā. (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. (7) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 
4.panta ceturtās daļas 8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma 
darbības laikā. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atsavināt A. Mūrim, p.k. /……./, Vaiņodes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu 
„DZIRNAVNIEKI”, ar kadastra numuru 6492 007 0035, 21.4 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., par Ls 7370.00 (septiņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit lati 00 santīmi), naudu ieskaitot 
pašvaldības kontā vai samaksājot pašvaldības kasē. 
2.2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža. 

 
3.p. 

Par NĪ „Irbenāji” zemes vienības piešķiršanu Privatizācijas aģentūrai 
/ziņo: Komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
Pamats: Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūras” reģ. Nr. 400031922154, adrese K. 
Valdemāra iela 31, Rīga, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 14.09.2011. Nr. 3-6/780, ar 
lūgumu, noteikt dzīvojamās mājas uzturēšanai, apsaimniekošanai un funkcionēšanai nepieciešamo 
zemes gabalu un pieņemt lēmumu par tā platību. 
NĪ „Irbenāji” ar kadastra Nr. 6492 001 0253, 0.15 ha platībā, atrodas dzīvojamā māja šķūnis, kūts, 
divas siltumnīcas. Mājā ir deklarēti /……./. VAS Latvijas dzelzceļš ir īpašnieks. Pamatojoties uz 
likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” un MK 1999. gada 19. janvāra 
noteikumiem Nr. 20 „Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas 
noteikumi”, kā valsts dzīvojamo māju privatizāciju veicošo institūciju funkciju, tiesību un saistību 
pārņēmēja, veic tās sagatavošanu privatizācijai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda 
Privatizācijas aģentūras personā. 
Likuma „Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 13.pantā noteikts, Ēkas (būves), kas 
saskaņā ar likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. gada Civillikuma ievada, mantojuma 
tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.pantu ir patstāvīgs nekustamais 
īpašums un atrodas uz svešas zemes, ierakstāmas zemesgrāmatā vispārējā kārtībā. 
15.panta pirmajā daļā noteikts, ka ierakstot saskaņā ar šā likuma 13.pantu zemesgrāmatā ēkas (būves), 
kas atrodas uz zemes, kura nav ierakstīta zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūgumam pievienojams 
robežu plāns ar kadastra numuru un likumos noteiktās institūcijas lēmums par zemes gabala platību un 
robežu plāna apstiprināšanu. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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3.1. Noteikt ēku un būvju īpašumam „Irbenāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. piesaistāmo zemes 
platību ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0253, 0.15 ha platībā un apstiprināt zemes robežu plānu. 
3.2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
brīža. 

 
4.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu/pagarināšanu 
/ziņo: Komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

 
30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldību zemes nomu” 
nosaka: 17. punkts, 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, t.i., 6.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts 
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir 
sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un 
zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; 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. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši 
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes 
kadastrālās vērtības; 18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 18.3. pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5 
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas: 
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) saskaņā ar attiecīgās 
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Likuma 14.pantā ir 
noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli 
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  
 
4.1.L. Makarovas iesnieguma izskatīšana 
Pamats: L. Makarovas, /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 27.09.2011. Nr. 3-
6/802,  ar lūgumu, pagarināt zemes nomas līgumu, uz zemes gabalu ar kadastra Nr. 6492 007 0071, 
0.7 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1.1.Pagarināt 2010.gada 19.oktobra zemes nomas līgumu Nr.191/1 par zemes gabalu 
„Rotiņi” ar kadastra apzīmējums 6492 007 0071, 0.7 ha platībā, noslēgtu starp L. Makarovu  
un Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
4.1.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 

 
4.2.B. Vaitkienes iesnieguma izskatīšana 
Pamats: B. Vaitkienes, p.k. /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 28.09.2011. Nr.3-
6/806, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu mazdārziņam 0.02 ha platībā uz laiku līdz pieciem 
gadiem.  
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.2.1.Pagarināt 2010.gada 19.oktobra zemes nomas līgumu par zemes gabalu „Avotu iela 4” 
ar kadastra apzīmējums 6492 006 0475, 0.02 ha platībā, noslēgtu starp B. Vaitkieni un 
Vaiņodes novada domi, uz laiku līdz 2016.gada 31.decembrim. 
4.2.2. Citi līguma nosacījumi nemainās. 
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4.3.K. Kirpičenoka iesnieguma izskatīšana 
Pamats: K. Kirpičenoka, p.k. /……./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 15.09.2011. Nr.3-
6/781, ar lūgumu, iznomāt zemes gabalu ar kadastra Nr.6492 005 0152, 1.04 ha platībā.   
Zemes vienība „Starpgabals” ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0152, 0.9 ha platībā pašvaldībai 
piekritīgs zemes gabals. 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar K. Kirpičenoku, p.k. /……./, par zemes gabalu 
„Starpgabals” ar kad.nr. 6492 005 0152, 0.9 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.  
4.3.2. Līguma darbības laiks līdz 2012.gada 31.decembrim.  
4.3.3. Noteikt nomas maksu 0.5% apmērā no kadastrālās vērtības. 

 
II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi 

 
5.p.  

Par ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā 
/ziņo: Z.Mickus/ 

 
Aptaujas par ēdināšanu Vaiņodes vidusskolā rezultāti 
Bērns mācās  5.kl.(19)  6.kl.(28)  7.kl.(20)  8.kl.(24)  9.kl.(10)  10.kl.(11)  11.kl.(19) 12.kl.(16)  bez (2)  
Kopā: 148 skolēni 

  
2011./2012. mācību gadā plānotais kopgalda pusdienu izcenojums dienā (pirms gaidāmā pārtikas 
cenu kāpuma valstī) : 
 5.-9.klasēm        0,55 Ls 
 10.-12.klasēm    0,60 Ls 
                
Izvēles pusdienu (5.-12. klasēm) aptuvenās izmaksas dienā: 
 Zupas      0,45- 0,55 Ls 
 Gaļas ēdieni + griķi, makaroni, kartupeļi    0,50- 0,90 Ls  
 Salāti                                                                      0,15- 0,25 Ls 
 Dzērieni      0,10- 0,20 Ls 
 Saldie ēdieni     0,20- 0,25 Ls 
LŪDZAM ATZĪMĒT: 
1. Mans bērns/bērni ēdīs kopgalda pusdienas     66 
2. Mans bērns/bērni ēdīs izvēles pusdienas        67 
3. Mans bērns neizmantos skolas ēdināšanas pakalpojumus   12 
4.  Nav viedokļa                                                                          3 
 
Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem,  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

  Jā Nē Nav 
viedokļa 

1. Iepriekšējā mācību gadā mans bērns izmantoja skolas 
ēdināšanas pakalpojumus 

125 22 1 

2. Skolēnu/us apmierina piedāvātā ēdienkarte 86 50 12 
3. Skolēnu/us apmierina ēdienu kvalitāti 91 46 11 
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5.1. Ar 2011.gada 14.novembri kopgalda pusdienas papildināt ar izvēles pusdienām 5.-12.kl. 
5.2. No 2.- 4.klasei ēdināšanu atstāt nemainīgu, t.i. kopgalds. 
5.3. Skolēniem, kuriem piešķirtas brīvpusdienas, ēdināšana kopgaldā. 
5.4. Uzdot Zigmundam Mickus iegādāties nepieciešamo aprīkojumu izvēles pusdienu nodrošināšanai 
– kases aparāts, siltumizturīgas vanniņas u.c.  
 

6.p.  
Par 2011.gada 24.marta lēmuma, Protokols Nr.6, 12.p. „Par galvojumu „Priekules slimnīcas” 

iecerei projektam „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšanai SIA „Priekules slimnīca”” atcelšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

2011.gada 24.marta Vaiņodes novada domes lēmumā, Protokols Nr.6, 12.p. „Par galvojumu 
„Priekules slimnīcas” iecerei projektam „Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšanai SIA „Priekules slimnīca” domes deputāti nolēma: 
12.1. Sniegt galvojumu par Ls 1 847.34 (viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit septiņi lati 34 santīmi), 
SIA „Priekules slimnīca” kredītam KPFI projekta „Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Priekules slimnīca”. Plānotā  kredīta summa ir Ls 14 
934.00 (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri lati 00 santīmi). Vaiņodes novada domei 
pieder 12.37% kapitāla daļu SIA „Priekules slimnīca”. Kredīts tiek ņemts Valsts kasē ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi. 
Projekts netika atbalstīts, tādēļ lēmums atceļams 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Atcelt 2011.gada 24.marta Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.6, 12.p. „Par 
galvojumu „Priekules slimnīcas” iecerei projektam „Atjaunojamo energoresursu izmantošana 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA „Priekules slimnīca”. 

 
7.p.  

Par 2011.gada 26.maija lēmuma Protokols Nr.8, 13.p. „Par Darbnīcas- Angāra nomas maksu” 
atcelšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

2011.gada 26.maija Vaiņodes novada domes lēmumā Protokols Nr.8, 13.p. „Par Darbnīcas- Angāra 
nomas maksu” domes deputāti nolēma: 
13.1. Iznomāt Robertam Strodam, dzīvojošam Talsu šoseja 34-34, Jūrmala, Darbnīcas-Angāru, 229m2 
platībā, kas atrodas Kalnu ielā 7, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ražotnes izveidei. 
13.2. Nomas maksu noteikt Ls 0.20 (nulle lati 20 santīmi) par kvadrātmetru, tai skaitā PVN. 
 
Projekts uzpildes iekārtu ražotnei netika atbalstīts, tādēļ lēmums atceļams.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Atcelt 2011.gada 26.maija Vaiņodes novada domes lēmumu Protokols Nr.8, 13.p. „Par Darbnīcas- 
Angāra nomas maksu”. 
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8.p.  
Par 2011.gada 25.augusta lēmuma Protokols Nr.11, 12.p. „Par autobusa nomas līguma ar SIA 

„LIGRO” atcelšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
2011.gada 25.augusta domes sēdē, Protokols Nr.11, 12.p. „Par autobusa nomas līguma ar SIA 
„LIGRO” Vaiņodes novada domes deputāti vienojas dot uz nomu pašvaldībai piederošo autobusu 
FORD TRANSIT, ES 2791,1995.gads.  
Pasažieri netiek pārvadāti. Līgums netika noslēgts. 
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas atcelt vienošanos par autobusa FORD TRANSIT nomu SIA 
„LIGRO”. 
 

9.p.  
Par grozījumiem 2011.gada 04.februāra Saistošos noteikumos Nr.23 „Vaiņodes novada budžeta 

tāme 2011.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 
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, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 27 "Grozījumi 2011.gada 
04.februāra Saistošajos noteikumos Nr.23 "Vaiņodes novada budžeta tāme 2011.gadam (LVL)"” – 
Pielikums Nr.1 
9.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 
9.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 
9.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 
10.p.  

Par noteikumu „Par autotransporta izmantošanu Vaiņodes novada pašvaldībā” apstiprināšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Likuma „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novērtēšanu” 5.2 pants 
nosaka, Autotransporta izmantošanas noteikumi, (1) Papildus šajā likumā un citos tiesību aktos 
ietvertajiem noteikumiem par rīcību ar valsts un pašvaldību mantu ievērojami arī saskaņā ar šo pantu 
paredzētie valsts un pašvaldību autotransporta izmantošanas noteikumi. (2) Pašvaldību, valsts vai 
pašvaldību iestāžu īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošais autotransports, tajā skaitā operatīvais 
transports, izmantojams tikai dienesta, darba, amata pienākumu (turpmāk — darba pienākumi) 
pildīšanai. (3) Autotransporta lietošana darba vajadzībām ir tāda autotransporta lietošana, kas 
nepieciešama amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu pildīšanai, nodrošinot pašvaldības vai 
valsts vai pašvaldības iestādes funkciju izpildi. (4) Par autotransporta izmantošanu darba vajadzībām 
uzskatāma arī tā lietošana šādos gadījumos: 1) attiecīgās amatpersonas vai darbinieka darba pienākumi 
ir saistīti ar nepieciešamību nodrošināt viņam iespēju jebkurā brīdī atgriezties pie darba pienākumu 
pildīšanas vai darba pienākumu pildīšanu nepieciešams nodrošināt īpašas steidzamības kārtībā, arī 
tādēļ, lai novērstu ārkārtas situācijas un to sekas, apdraudējumu sabiedrības veselībai vai drošībai; 2) 
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amatpersonas vai darbinieka darba pienākumu specifika paredz to pildīšanu tādā teritorijā, kuru 
objektīvu iemeslu dēļ nevar sasniegt ar sabiedrisko transportu vai bez autotransporta izmantošanas; 3) 
tiek sargāta valsts amatpersonu drošība; 4) amatpersona vai darbinieks tiek nogādāts no darba vietas 
uz dzīvesvietu vai no dzīvesvietas uz darba vietu, ja objektīvu iemeslu dēļ sabiedriskā transporta 
pakalpojumus nav iespējams izmantot vai arī tā izmantošana apgrūtina darba pienākumu efektīvu 
izpildi. (5) Lai nodrošinātu šā panta noteikumu izpildi, pašvaldības, valsts un pašvaldības 
iestādes izdod normatīvo aktu par autotransporta izmantošanas kārtību, nosakot arī to personu 
loku, kuras atbilstoši šā panta noteikumiem drīkst lietot attiecīgo autotransportu, 
Pamatojoties uz iepriekš minēto izstrādāti Noteikumi „Par autotransporta izmantošanu Vaiņodes 
novada pašvaldībā” 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 10 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Aigars Dīks, 
Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – 1 (Sandra 
Ķempe); Atturas – 2 (Biruta Strēle, Ilona Blumberga), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Apstiprināt Noteikumus „Par autotransporta izmantošanu Vaiņodes novada pašvaldībā” 
(Pielikumā Nr.2) 
 

11.p.  
Par Saistošo noteikumu „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas  

kārtība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādē „ZĪLĪTE”” apstiprināšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Izstrādāti Saistošie noteikumi „Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas  
kārtība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādē „ZĪLĪTE”” saskaņā ar:  
1) Likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 4.daļu, Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 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.);  
43. panta 3. daļu, Dome var pieņemt saistošos noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo 
funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.  
2) Likuma „Vispārējās izglītības likums” 26. panta 1. daļu, Izglītojamo uzņemšana pirmsskolas 
izglītības iestādēs: Pašvaldību vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamos uzņem izglītības 
iestādes dibinātāja noteiktajā kārtībā, ievērojot Izglītības likuma un citu likumu noteikumus. 
 
Pamatojoties uz to, ka domē nav iesniegts Pirmsskolas izglītības iestādes nolikums, kurš nepieciešams, 
lai varētu konstatēt vai saistošie noteikumi nav pretrunā ar iestādes nolikumu,  Vaiņodes novada 
domes deputāti vienojas atlikt jautājuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi. 
 

12.p. 
Par Saistošo noteikumu „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Vaiņodes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” 

apstiprināšanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Saistošo noteikumu projekts „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 
izlietošanu Vaiņodes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” Vaiņode novada domē izstrādāts, lai 
noteiktu brīvprātīgo finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, uzskaites un 
izlietošanas kārtību, kā arī dāvinājuma (ziedojuma) saņēmēja saistības pret dāvinātājiem (ziedotājiem). 
Noteikumu projektā  atrunāti gadījumi, kā pašvaldībai noteikt dāvinājumu (ziedojumu) saņemšanas, 
pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību; kā nodrošināt likumīgu dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu un 
izmantošanu; kā novērst dāvinājumu (ziedojumu) izšķērdēšanu un/vai nelietderīgu izmantošanu. 
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Noteikumu projekts izstrādāts, lai likumā noteiktajā kārtībā varētu pieņemt, reģistrēt un realizēt 
ziedojumus/dāvinājumus, lai atbalstītu pašvaldības kultūras, izglītības, sporta, veselības aizsardzības 
un sociālās palīdzības u.c. pasākumus un to organizēšanu.  
 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants nosaka, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 19) noteikt kārtību, kādā veicami darījumi ar pašvaldības 
kustamo mantu, kā arī kārtību, kādā notiek dāvinājumu un novēlējumu pieņemšana un pārzināšana, 
aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistību uzņemšanās pašvaldības vārdā. 
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 
elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Novada dome 
saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē vietējā laikrakstā vai bezmaksas izdevumā. 
Republikas pilsētas dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”. 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 mājas lapā internetā. Novada domes saistošo 
noteikumu pieejamību nodrošina arī novada domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs.  
 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Reinis Ulberts, Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – 1 (Uģis Melbārdis), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr.28 „Par finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) 
pieņemšanu un izlietošanu Vaiņodes novada pašvaldībā un tās budžeta iestādēs” projektu (Protokola 
Pielikumā Nr.6). 
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. 
12.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
 

13.p. 
Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumu 

/ziņo: R.Ulberts/ 
 

Vaiņodes internātpamatskolas direktora R.Ulberta 25.10.2011. iesniegums Nr. 3-6/867, ar lūgumu 
apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumus sekojošiem 
ēdieniem: 
Brokastis:  Ls 0.62 
Pusdienas:  zupa Ls 0.71 
  zupa un saldais ēdiens Ls 1.03  
  putnu gaļa, kartupeļi, salāti Ls 1.10 
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  cūkgaļa, kartupeļi, salāti Ls 0.87 
  zivis, kartupeļi, salāti Ls 1.18 
Vakariņas: Ls 0.50 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumus sekojošiem 
ēdieniem: 
Brokastis:  Ls 0.62 
Pusdienas:  zupa Ls 0.71 
  zupa un saldais ēdiens Ls 1.03  
  putnu gaļa, kartupeļi, salāti Ls 1.10 
  cūkgaļa, kartupeļi, salāti Ls 0.87 
  zivis, kartupeļi, salāti Ls 1.18 
Vakariņas: Ls 0.50 
 

14.p.  
Par Dainas Klovaites iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: D. Klovaites, p.k. /……./, 17.10.2011. iesniegums Nr. 3-6/849, ar lūgumu atbrīvot no 
atkritumu izvešanas maksas Uzvaras ielā 3, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 6 ģimenes locekļus, 
jo pašlaik dzīvo Liepājā. 
Dzīvoklis Uzvaras iela 3, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. ir pašvaldības īres dzīvoklis. 
Pamatojoties uz to, ka īres līgums netiek lauzts un saskaņā ar īres līgumu dzīvoklis ir jāapsaimnieko, šī 
jautājuma izskatīšanai nepieciešama papildinformācija.  
Vaiņodes novada domes deputāti vienojas uzdot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam 
O.Jurjevam noskaidrot lietas apstākļus. 
 

15.p.  
Par derīgo izrakteņu ieguvi 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: SIA „Aizputes ceļinieks”, reģ. Nr. 42103000806, 17.10.2011, iesniegums Nr.558, saņemts 
Vaiņodes novada domē 19.10.2011, Nr.3-6/852, Par derīgo izrakteņu ieguvi. Lai realizētu šā gada 
28.martā noslēgtā Zemes nomas līguma Nr.1/2011 par nekustamā īpašuma „Vaiņodes grantsbedres” 
(kad. Nr. 6492 003 0666), Vaiņodes pagastā, daļas ar platību 3.00 ha nomu mērķi: smilts-grants 
atradnes izveidošanu un karjera ierīkošanu – pēc SIA „Aizputes ceļinieks” pasūtījuma SIA „Metrum” 
izstrādāja topogrāfisko plānu un atlika robežpunktus, bet IK „ĢEO projekti” veica ģeoloģisko izpēti, 
krājumu aprēķinu, sagatavoja darba programmu un saņēma licenci. Diemžēl ģeoloģiskās izpētes 
rezultāti liecināja par minerālo materiālu ieguves nelietderību norādītajā nekustamā īpašuma daļā, par 
ko minējām iepriekšējā vēstulē Nr.415 (05.08.2011.). Tā kā SIA „Aizputes ceļinieks” tomēr ir veicis 
ievērojamus finanšu ieguldījumus rezultātu noskaidrošanā, aicinām Vaiņodes novada domi vēlreiz 
izskatīt iespēju nekustamā īpašumā „Vaiņodes grantsbedres” mums iznomāt citu zemes gabalu daļu – 
1.5 ha ziemeļu pusē. 
Deputātu viedoklis par zemes gabala „Vaiņodes grantsbedres” iznomāšanu: 
1) atlikt jautājuma izskatīšanu – 1 deputāts; 
2) atstāt minēto zemes gabalu pašvaldības vajadzībām – 8.deputāti; 
3) dot zemes gabalu uz izsoli – 4 deputāti. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto Vaiņodes novada domes deputāti vienojas šobrīd nedot zemes gabalu 
„Vaiņodes grantsbedres” 1.5 ha platībā uz izsoli. 
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16.p. 
Par pašvaldības atbalstu Reģionālā Ģimenes atbalsta centra izveidei 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora R. Ulberta 25.10.2011. iesniegums Nr. 1-12.1/67, 
saņemts Vaiņodes novada domē 25.10.2011., Nr.3-6/866 ar lūgumu atbalstīt Vaiņodes 
internātpamatskolas un Latvijas Bērnu fonda ideju, izveidot Reģionālu Ģimenes atbalsta centru 
Vaiņodes internātpamatskolā. Ģimenes atbalsta centrs plānots izvietot  Vaiņodes internātpamatskolas 
teritorijā  Raiņa ielā 60, Vaiņodē,  vēsturiskajā pagastmājas ēkā  ( būv. kad. apzīmējums 
64920060641004 ). Iepriekšminētā ēka atrodas avārijas stāvoklī un tās pārbūvei ir nepieciešami 
ievērojami finanšu ieguldījumi.  Iespēju  finansiāli atbalstīt ēkas renovāciju, ir izteikuši Rietumu 
bankas Labdarības fonds un Zviedrijas sabiedriskā organizācija „Lettlands Venner”.  Respektējot 
potenciālo finansētāju  ieinteresētību, lūdzam izskatīt iespēju  ēku nodot finansētājiem ilgtermiņa 
nomā. Vēlamais nomas periods 30 gadi. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Atbalstīt Vaiņodes internātpamatskolas, Latvijas bērnu fonda, Rietumu bankas Labdarības fonda 
un Zviedrijas sabiedriskā organizācija „Lettlands Venner” ieceri izveidot Reģionālu Ģimenes atbalsta 
centru Vaiņodes internātpamatskolas teritorijā: Raiņa ielā 60, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
vēsturiskajā pagastmājas ēkā, būves kadastra apzīmējums 6492 006 0641 004, slēdzot ilgtermiņa 
līgumu. 
 

17.p. 
Par mērķdotāciju sadali mācību līdzekļu iegādei Vaiņodes novada izglītības iestādēm 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 
Izglītības un zinātnes ministrija ir piešķīrusi mērķdotāciju mācību līdzekļu iegādei Vaiņodes novada 
izglītības iestādēm 1100,00 Ls. Mērķdotācija dalās trīs daļās: 
 

1. 659 Ls mācību līdzekļu iegādei, kas paredzēti 5.-6.gadu apmācībai 
2. 219 Ls mācību līdzekļu iegādei, kas paredzēti ES dalībvalstu valodas apguves uzsākšanai no 

1.klases 
3. 222 Ls mācību līdzekļu iegādei, kas paredzēti Latvijas vēstures mācību priekšmetu ieviešanai 

no 6.klases 
 
Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2011.gada 24.februāra rīkojumu Nr.87 „Par valsts 
budžeta apakšprogrammā 01.06.00 „Mācību literatūras iegāde ES dalībvalstu valodu apguves 
uzsākšanai no 1.klases un Latvijas vēstures mācību priekšmeta ieviešanai ar 2011.gada 1.septembri”    
un uz līgumu Nr. 1- 16.7/68, kas noslēgts 2011.gada 20.jūlijā, kas noslēgts starp Valsts izglītības 
satura centru un Vaiņodes novada domi, 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Apstiprināt ES dalībvalstu valodas apguves uzsākšanai no 1.klases mācību literatūras iegādei 
paredzēto budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam 219 Ls apmērā proporcionāli izglītojamo skaitam 
sekojoši: 

17.1.1. Vaiņodes vidusskolai- 177,94 Ls 
17.1.2. Vaiņodes internātpamatskolai- 41,06 Ls 
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17.2. Apstiprināt Latvijas vēstures mācību priekšmetu ieviešanai no 6.klases mācību literatūras iegādei 
paredzēto budžeta līdzekļu sadali 2011.gadam 222 Ls apmērā proporcionāli izglītojamo skaitam 
sekojoši: 

17.2.1. Vaiņodes vidusskolai- 135,45 Ls 
17.2.2. Vaiņodes internātpamatskolai- 86,55 Ls 

 
17.3. Sadalīt Vaiņodes novada pašvaldībai piešķirto finansējumu mācību līdzekļu iegādei izglītības 
programmas īstenošanai obligātā pirmsskolas izglītības vecuma bērniem 659 Ls proporcionāli bērnu 
skaitam izglītības iestādēs 2011.gada 1.septembrī sekojoši: 

17.3.1. Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādei „Zīlīte”- 576,62 Ls 
17.3.2. Vaiņodes internātpamatskolai – 82,38 Ls 

 
18.p. 

Par ugunsdzēsēju mašīnas pārdošanu 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Ugunsdzēsēju automašīna ZIL - 130, pamatlīdzekļu inventāra Nr.0873. Ekspluatācijā no 29.12.2006. 
Sākotnējā vērtība: Ls 100.00 (viens simts lati 00 santīmi). 
Atlikusī vērtība: Ls 51.52 (piecdesmit viens lats 52 santīmi). 
Nolietojums: Ls 48.48 (četrdesmit astoņi  lati 48 santīmi). 
Priekšlikums pārdot ugunsdzēsēju automašīnu 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 13 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis 
Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Izsludināt Ugunsdzēsēju automašīnas ZIL -130 pārdošanu, pārdošanas sākumcena Ls 700.00 
(septiņi simti lati 00 santīmi). Publikāciju ievietot laikrakstā „Kursas Laiks”. 
4.2. Pārdošanas procedūru uzdod veikt domes juristei Sarmītei Volkovai. 

 
19.p.  

Dažādi/informatīvi 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
19.1.p. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu 
 
Lai nodrošinātu parakstu vākšanu likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” ierosināšanai, 
Vaiņodes novada dome nosaka Vaiņodes novadā sekojošas vietas: 

19.1.1. Vaiņodes pagastā 599.vēlešanu iecirknis, Kultūras nams, Tirgoņu iela 23, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
19.1.2. Embūtes pagastā, 585.vēlēšanu iecirknis, Embūtes pagasta pārvalde, Uzvaras iela 6, 
Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

 
19.2.p. Par Liepājas reģiona novadu būvvaldes atskaiti par paveikto 2011.gada 9 mēnešos 
 

Izmaksas Novads Pieņemšanas akti 
Valsts, pašvaldība privātās 

Izsniegtas 
būvatļaujas 

Durbes novads 7 460 345.48 29 500.00 16 
Grobiņas novads 22 996 593.69 142 345.00 57 
Pāvilostas novads 19 1 371 495.60 405 483.00 31 
Priekules novads 12 861 064.42 383 605.12 20 
Rucavas novads 7 413 282.38 45 000.00 39 
Vaiņodes novads 4 131 221.37 0.00 16 
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Kopā 71 4 234 002 .70 1 005 933.12 179 
 
Kopā: 5 239 935.82 
 
 
Sēdi beidz: 1830 
 
 
 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2011.gada 04.novembrī 
 


