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DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS 
Nr.16    

 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2012. gada 28.augustā 
 
Sēde sasaukta plkst. 1800 

Sēdi atklāj plkst. 1800 
 
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 un piedalās:  
PII „Zīlīte” vadītāja Indra Pīlagere 
Vaiņodes Mūzikas skolas direktore Miranda Ulberte 
 
Piedalās:  
Dace Grosberga, Māra Tamuža, Ainars Mikāls, Eduards Slavinskis 

 
Darba kārtība: 
 
1. Par skolu gatavību 2012./2013.m.g. 
2. Par skolēnu brīvpusdienām. 
3. Par grozījumiem 2012.gada 24.maija Vaiņodes novada domes lēmumā „Par zemes gabala 
„Muižarāji” sadalīšanu. 
4. Par projektu „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 
Vaiņodes pašvaldībā”. 
5. Par zemes gabala „Mazozoliņi” nomu. 
6. Par Ruņas upes statusu Vaiņodes novada teritorijas plānojumā atbilstoši īpašuma zemes robežu 
plānam un apgrūtinājumu plānam. 
7. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu. 
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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. 

 
1.p.  

Par skolu gatavību 2012./2013.m.g. 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
1.1.Pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte” 
 
PII „Zīlīte” vadītāja Indra Pīlagere – esam gatavi jaunajam mācību gadam. Ar pedagogiem un 
tehniskajiem darbiniekiem viss kārtībā. Neliela aizķeršanās ar komunālajiem darbiniekiem. 
3.septembrī sākam strādāt pilnu darba dienu, būs tikšanās ar vecākiem, lai kopīgi atcerētos 
noteikumus. 
 
1.2.Vaiņodes Mūzikas skola  
 
Vaiņodes Mūzikas skolas direktore Miranda Ulberte - Vaiņodes Mūzikas skolā pašreiz mācās 55 
bērni, finansējums paredzēts 59 bērniem. Brauc arī no tuvējās apkārtnes. Piedāvājam 8 programmas. 
Paralēli mūzikas programmām – interešu izglītība: 
1) Māksla – bijām uz divām nedēļām Ilaiķu nometnē, ieguvums liels, ar bērniem strādāja profesori; 
2) Bērnu vokālā studija; 
3) Ritma mūzika. 
Pakāpeniski skola atjaunojas ar remonta darbiem. Paldies domei par atbalstu! 
 
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: 
 
1.2.1. Apstiprināt skolas audzēkņu vecāku ikmēneša līdzfinansējumu 2012./2013.m.g.: 

1) par vienu bērnu    Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) 
2) par diviem bērniem, par katru    Ls 4.00 (četri lati 00 santīmi) 
3) par trijiem un vairāk bērniem, par katru  Ls 3.00 (trīs lati 00 santīmi) 

1.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

 
1.3.Vaiņodes internātpamatskola  
 
Vaiņodes internātpamatskolas direktors Reinis Ulberts – mācību gadi it kā saplūduši kopā, maz iznācis 
atpūsties. Skola skaisti sakārtota un izkrāsota, skaistāk kā citus gadus. Paldies pedagogiem, kas nāca 
un strādāja. 
Šobrīd tiek meklēta ķīmijas un ģeogrāfijas skolotāja, ceru uz vidusskolas skolotāju. 
Izglītības ministrijā sakustināju gaisu par atbalsta centru „Dialogs”. Šoruden „Dialogs” vēl neuzsāks 
darbību, bet domāju, ka tas laika jautājums. 
Jaunums – uzņemam pirmsskolas izglītības audzēkņus. 
Pašreiz skolā pieteikušies 110 audzēkņi. 
Internātpamatskolā mācību gads sākas 03.septembrī, plkst.1100. 
Lai Jums un mums veiksmīgs jaunais mācību gads. 
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1.4.Vaiņodes vidusskola 
 
Vaiņodes vidusskolas direktors Arvīds Desmitnieks – pašreiz zināms stresa stāvoklis, jo mācību 
gadam gatavojamies „kara” apstākļos, sakarā ar siltināšanas projektu Vaiņodes vidusskolas ēkai. 
Pašreiz pieteikušies 262 skolnieki. Gadu noslēdzām labi.  
Skolas padomei ir doma mācību gada pirmo skolas dienu atklāt 3.septembrī, bet mācības sākt 
10.septembrī, jo, ja arī pa lielam remonta darbi būs pabeigti, vēl ir krāsošanas un sakopšanas darbi. 
 
SIA „Liepājas Būvnieks” valdes loceklis Eduards Slavinskis - uz ceturtdienu, piektdienu paredzēta 
sistēmas nopresēšana. Kaut arī esam sākuši vēlu, darbus pabeigsim. Vēl reizi iziesim cauri pa ailēm. 
Domāju, ka pa lielam uz piektdienu, sestdienu viss būs pabeigts, arī lielie gruži savākti. Ārējās stalažas 
paliks. Priekštelpā nākamās nedēļas beigās izlīmēsim flīzes. Sasistie logi tiks nomainīti, ir jau pasūtīti. 
Vēl ir paredzēta lampu nomaiņa. Runājot par darbiniekiem un attieksmi pret darbu – kadru trūkums ir 
problēma visā Latvijā. 
 
Vaiņodes novada būvinženieris Ainars Mikāls – skolā bardaks, varētu aiz sevis savākt. Strādnieki 
interesanti, kad izkāpju no mašīnas, tā ķer lāpstas un kad Liepāja uzrāj, tad darbi notiek – visu laiku 
jāvaktē. 
M.Tamuža – vai nevar darbus organizēt tā, lai tiek sagatavota un pabeigta viena telpa un tad pāriet uz 
citu. 
E.Slavinskis – katram ir savs redzējums par to kā strādnieki strādā. Piekrītu, ka varbūt nav tik 
organizēti kā vajadzētu. 
A.Mikāls – nevajadzētu tos darbus forsēt tādā tempā, jo baidos, ka zudīs kvalitāte. Eduardam 
vajadzētu tikties ar katru klases audzinātāju un pārrunāt kas, kur bijis pirms remonta. 
E.Slavinskis – kvalitāte būs. 
A.Mikāls – lielākā problēma ir ģenerāluzņēmējā.  
 
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: 
 
1.4.1. Noteikt 2012./2013. mācību gada atklāšanu 2012.gada 03.septembrī plkst. 1000. 
1.4.2. 2012./2013. mācību gadu uzsākt 2012.gada 10.septembrī. 
1.4.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Vaiņodes vidusskolā. 
 
 
1.5.Sporta skola 
 
Zigmunds Mickus – sporta skola akreditēta uz 6 gadiem. Nekas īpaši nav mainījies. Viena grupa 
likvidēta – vecāka, jo nav licence. Klāt nāk mazo meiteņu grupa.  
 
 
1.6. Par Ls 2.00 dāvinājumu skolēniem, kuri mācās Vaiņodes novada skolās 
 
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: 
 
1.6.1. Atbalstīt Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram skolēnam, kurš 
mācās: Vaiņodes vidusskolā, Vaiņodes Mūzikas skolā un Pirmsskolas izglītības iestādē „Zīlīte”.  
1.6.2. Atbalstīt Ls 2.00 (divi lati 00 santīmi) piešķiršanu no sociālā budžeta katram Vaiņodes novada 
skolēnam, kurš mācās Vaiņodes internātpamatskolā un Purmsātu speciālā internātpamatskolā. 
1.6.3. Nauda iesniedzama klašu audzinātājiem. 
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1.6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

2.p.  
Par skolēnu brīvpusdienām 

/ziņo: U.Melbārdis/ 
 

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. Piešķirt pusdienu maksas atvieglojumus personām, kuras iesniegušas iesniegumu Vaiņodes 
novada sociālās palīdzības dienestā un atbilst 2010.gada 25.februāra Saistošo noteikumu Nr.12 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” VI nodaļai: 

2.1.1. no 2.klases līdz 4.klasei 100% apmērā no pusdienu maksas; 
2.1.2. no 5.klases līdz 9.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas; 
2.1.3. no 10.klases līdz 12.klasei 50% apmērā no pusdienu maksas izvērtējot katru gadījumu 
atsevišķi; 
2.1.4. 5-gadnieki, 6-gadnieki 100% apmērā no ēdināšanas izmaksām. 

2.2. Pirmsskolas izglītības iestādē, bērniem līdz 5 gadiem, piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus 
ēdināšanas izmaksām, personām, kuras atbilst trūcīgas personas statusam un ir iesniegušas iesniegumu 
Vaiņodes novada sociālajā dienestā, ja pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē: 
 2.2.1. divi bērni 25% apmērā no ēdināšanas izmaksām; 
 2.2.2. trīs un vairāk bērni 50% apmērā no ēdināšanas izmaksām. 
2.3. Lēmums ir spēkā līdz jauna domes lēmuma pieņemšanai 
2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 

3.p.  
Par grozījumiem 2012.gada 24.maija Vaiņodes novada domes lēmumā „Par zemes gabala 

„Muižarāji” sadalīšanu” 
/ziņo: O.Jurjevs/ 

 
Pamats: SIA “ENERGO Capital”, reģ.Nr. 40103342128 27/29, atrodas Bruņinieku ielā 28-8, Rīgā, 
LV-1011, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 17.08.2012. Nr. 3-6/649, ar lūgumu sadalīt 
zemesgabalu “Muižarāji” kad. Nr. 6492 003 0027 apbūves veikšanai, sešās daļās un piešķirt tiem 
nosaukumus. Pieņemot lēmumu,  lūgums izdot uzdevumu arī zemes ierīcības projekta izstrādei.   
Konstatēts: Zemesgabals “Muižarāji” ar kad. Nr. 6492 003 0027 kopējā platība ir apmēram 25,2 ha, 
īpašnieks kopš 2012.g. 20.marta ir SIA “ENERGO Capital” reģ.Nr. 40103342128, izmantošanas 
mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība šobrīd ir lauksaimniecība. 
Vaiņodes novada dome ar 2012.gada 24.maija domes lēmumu, Protokols nr.8, 1.p. „Par zemes gabala 
„Muižarāji” sadalīšanu”, pieņēma lēmumu sadalīt nekustamo īpašumu „Muižarāji”, bet SIA 
“ENERGO Capital” vēlas precizēt sadalāmās platības 
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: 
 
3.1 Izdarīt grozījumus  un precizēt Vaiņodes novada domes 2012.gada 24.maija domes lēmuma, 
Protokols Nr.8, 1.p. „Par zemes gabala „Muižarāji” sadalīšanu” un izteikt šādā redakcijā: 
3.2 Atļaut sadalīt zemes gabalu „Muižarāji”, ar kadastra Nr. 6492 003 0027, 25.2 ha platībā, kas 
atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sešos zemes gabalos, piešķirt nosaukumu un adresi. 
3.3. Zemes gabalam apmēram 4.5 ha platībā:  
 3.3.1. piešķirt nosaukumu „Ziediņi” un adresi „Ziediņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
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 3.3.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
3.4. Zemes gabalam apmēram 3.4 ha platībā:  
 3.4.1. piešķirt nosaukumu „Āraiši” un adresi „Āraiši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 3.4.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
3.5. Zemes gabalam apmēram 5.1 ha platībā:  
 3.5.1. piešķirt nosaukumu „Lapiņas” un adresi „Lapiņas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 3.5.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
3.6. Zemes gabalam apmēram 3.7 ha platībā:  
 3.6.1. piešķirt nosaukumu „Muižas” un adresi „Muižas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 3.6.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
3.7. Zemes gabalam apmēram 0.8 ha platībā:  
 3.7.1. piešķirt nosaukumu „Muižiņas” un adresi „Muižiņas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 3.7.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
3.8. Zemes gabalam apmēram 7.2 ha platībā:  
 3.8.1. piešķirt nosaukumu „Muižarāji” un adresi „Muižarāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.; 
 3.8.2. noteikt zemes lietošanas mērķi: ražošanas objektu apbūve (1000). 
3.9. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. Darba uzdevums pielikumā. 
3.10. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
3.11. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža Administratīvajā rajona tiesā 
Liepājā, Lielā ielā 4. 
 
 
Plkst. 1909 deputāte Ilona Blumberga pamet domes sēdi. 
 
 

4.p.  
Par finansējuma  ietaupījumu projektā "Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā" 
/ziņo: V.Jansons/ 

 
Likumā „Par valsts budžetu 2012. gadam” 20.panta 9.daļu, ir noteikts:  
(9) Lai neaizkavētu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu, atļaut finanšu ministram 
piešķirt aizņēmumu vai sniegt galvojumu pašvaldībai arī gadījumos, kad pašvaldības saistības 
(aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz 20 procentus no pašvaldības saimnieciskā 
gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā, ar nosacījumu, ka pašvaldība spēs pildīt savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies 
atmaksāšanas termiņš.  
 
Atklāti balsojot: 
Par – 11 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts,  Oļegs Jurjevs), Pret – 
nav; Atturas – 1 (Sandra Ķempe), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Atcelt 2012.gada 05.jūlija Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu, protokols Nr.12, 2.p. 
„Par projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve 
Vaiņodes pašvaldībā” īstenošanu” 
4.2. Izmantot  radušos ietaupījumu „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” projektā, lūdzot VARAM rast iespēju  izmantot 
finansējuma atlikumu līdz 2015. gada 1.jūnijam. 
4.3. Lēmuma izraksts nosūtāms Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 
 

5.p.  
Par zemes gabala „Mazozoliņi” nomu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 
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Pamats: B. Pāvelsones, /……/, 17.08.2012. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-6/648, ar lūgumu iznomāt 
zemes gabalu „Mazozoliņi” ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0035 
Konstatēts: Ar 2012.gada 26.jūlija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.14, 3.1. 
punktu dome nolēma Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības J. Pāvelsonam uz zemes gabalu 
„Mazozoliņi”, ar kadastra  apzīmējumu 6492 008 0035, 13.07 ha platībā. Noteikt 3.1. punktā minētam 
nekustamam īpašumam statusu Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīga zeme.  
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”. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts,  Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Slēgt lauku apvidus zemes nomas līgumu ar B. Pāvelsoni, /……/, par zemes gabalu „Mazozoliņi” 
ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0035, 13.07 ha platībā. 
5.2. Līguma darbības termiņš līdz 2022.gada 31.augustam. 
5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
 

6.p.  
Par Ruņas upes statusu Vaiņodes novada teritorijas plānojumā atbilstoši īpašuma zemes robežu 

plānam un apgrūtinājumu plānam 
 
Pamatojoties uz to, ka jautājums nav sagatavots, jautājuma izskatīšana tiek atlikta.  
 
 

7.p.  
Par atļauju deklarēt dzīvesvietu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Pamats: L. B., /……/, 10.08.2012 iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-6/633, ar lūgumu atļaut deklarēt 
dzīvesvietu adresē Raiņa iela 9-/……/ 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (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. 
 
Atklāti balsojot: 
Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus, Anda Čerņavska, Biruta Strēle, 
Sandra Ķempe, Aigars Dīks, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis Melbārdis, Reinis Ulberts,  Oļegs 
Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Atļaut L. B., /……/, deklarēt savu dzīves vietu adresē Raiņa iela 9 /……/. 
 
Sēdi beidz: 1930 
 
 
 
Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V.Jansons 
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Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   E.Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2012.gada 04.septembrī 
 


