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Vaiņodes novada Vaiņodē

2017.gada 5. janvārī

Sēde sasaukta: plkst. 1600

Sēdi atklāj: plkst. 1600

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks,
Sandra Grosberga

Nepiedalās: Zigmunds Mickus (pamatdarba dēļ),  Sandra Ķempe (pamatdarba  dēļ)

Uzaicināti piedalīties un piedalās: pašvaldības izpilddirektors Egils Juzups, 

Darba kārtībā:

1.p. Par projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka
„Embūte” teritorijā”
2.p. Par malkas piegādi pašvaldībai pārtraukšanu 
3.p. Par Vaiņodes novada domes 22.12.2016. sēdes lēmuma protokols Nr. 23., 9.4. “ Par zemes nomas
tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes vienībai “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” 11.9
ha platībā ar kad. apz. 6492 004 0132” atcelšanu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:



Svītrot no sēdes darba kārtības 2.punktu “ Par malkas piegādi pašvaldībai pārtraukšanu “ un pievienot
sēdes darba kārībai   4.punktu “.Par līdzfinansējumu internātpamatskolas saimnieciskajiem izdevumiem
un pedagoģisko likmju samaksai”

 Pārējos punktos pieturēties pie izsludinātās darba kārtības .

  Tiek veiks sēdes audioieraksts

1.p
Par projektu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas

parka „Embūte” teritorijā”

ziņo:/ O. Zvejs/

Ierosinājums apstiprināt un realizēt saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta
noteikumiem Nr.514 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.4.1.specifiskā atbalsta mērķa
„Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas” 5.4.1.1.pasākuma
„Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās”
īstenošanas noteikumi” prasībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto Vaiņodes novada
domes sagatavoto projekta iesniegumu „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un
rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā”  ar kopējām projekta izmaksām EUR 130566,65  (viens
simts trīsdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro, 65 centi) apmērā, no kurām EUR 122 416,65
(viens simts divdesmi divi tūkstoši sešpadsmit euro, 65 centi) ir projekta attiecināmās izmaksas un EUR
8 150,00 (astoņi tūkstoši simts piecdesmit euro, 00 centi) ir projekta neattiecināmās izmaksas. Eiropas
Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms ir  EUR 104 041,91 (viens simts četri tūkstoši
četrdesmit viens euro, 91 cents). 

Projekta iesnieguma iesniedzēja finansējums EUR 26 524,74 (divdesmit seši tūkstoši pieci simti
divdesmit četri euro, 74 centi) tiks nodrošināts no projekta iesniedzēja paša līdzekļiem.

Vaiņodes novada domes budžetā ir līdzekļi, lai nodrošinātu projekta priekšfinansēšanu.

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.

 Pamatojoties uz iepriekšminēto un 05.01.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Īstenot projektu, ar „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas
parka „Embūte” teritorijā” un apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi EUR 130566,65 (viens simts
trīsdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro, 65 centi) tai skaitā  PVN,  projekta īstenošanai.
1.2. Pilnvarot  projektu vadītāju Oskaru Zveju  iesniegt projekta pieteikumu.
1.3.  Lēmuma izraksts pievienojams projekta iesniegumam.



2.p.
Par malkas piegādi pašvaldībai pārtraukšanu

/ziņo: V. Jansons/

Svītrots no sēdes darba kārtības.

3.p.
Par Vaiņodes novada domes 22.12.2016. sēdes lēmuma protokols Nr. 23., 9.4 punkta “ Par zemes

nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes vienībai “ Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas” 11.9 ha platībā ar kad. apz. 6492 004 0132, atcelšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

 Konstatēts: 22.12.2016. gada sēdē protokols Nr. 23., 9.4. “ Par zemes nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu  zemes vienībai “" Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” 11.9 ha platībā ar kad. apz.
6492 004 0132  “ ir konstatēta nepareiza iznomājamā platība, 11.9 ha vietā iznomājamā platība ir 3.0 ha.
Nepieciešams  atcelt 22.12.2016. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu protokols Nr.23., 9.4.p. “ Par
zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes vienībai “ Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas” 11.9 ha platībā ar kad. apz. 6492 004 0132” un apstiprināt precizēto nomas tiesību izsoles
noteikumu projektu , kā arī izsludināt pieteikšanos uz izsoli. 

Ir sagatavots un iesniegts nomas tiesību izsoles noteikumu  projekts.

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, 15. punktu  Valsts institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem
neapbūvētiem zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet
pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes-
gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu dome var
noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  05.01.2017.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1.  Atcelt 22.12.2016. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu protokols Nr.23., 9.4.p. “ Par zemes
nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu  zemes vienībai “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”
11.9 ha platībā ar kad. apz. 6492 004 0132
3.2. Izsludināt pieteikšanos no 09.01.2017-20.01.2017. uz zemes gabala Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas””, kad. apz. 6492 004 0132  ,  3.0 ha platībā, nomas tiesību izsoli.
3.3. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala nomas tiesību izsoles notikumu
projektu .
3.4. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 11.25 (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
3.5. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3.6. Izsoles solis ir EUR 2. 00 (bez PVN)



3.7. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
3.8. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
3.9. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 24.01.2017.,
plkst. 10:00. 
3.10. Izsoli rīko ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija

4.p.
Par līdzfinansējumu internātpamatskolas saimnieciskajiem izdevumiem un pedagoģisko likmju

samaksai

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta 22.12.2016. iesniegums Nr. 1-12/88,
saņemts Vaiņodes novada domē 23.12.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1264, par finansiālu atbalstu. Lai
nodrošinātu nepieciešamā finansējuma minimumu un realizētu mācību procesu, ko nosaka “Pedagogu
darba samaksas noteikumi”, “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu
speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība” un “Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un
nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs”, Vaiņodes
internātpamatskola lūdz turpināt  dotēt: 

1) EUR 1562.18– pedagoģisko likmju samaksai mēnesī;
2) EUR 3437.82 – saimnieciskajiem izdevumiem mēnesī.

Pamatojoties uz iepriekš minēto  un likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12.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 un 15. panta pirmās daļas
4.punktu, 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.) un
05.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu  

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1.Piešķirt līdzfinansējumu  Vaiņodes internātpamatskolai no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta:
4.1.1.EUR 1562.18 – pedagoģisko likmju samaksai mēnesī;
4.1.2.EUR 3437.82 – saimnieciskajiem izdevumiem mēnesī.

4.2. Lēmums spēkā no 01.01.2017. līdz 30.06.2017.
4.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā izpildei.

Sēdi slēdz plkst. 1615

Sēdes vadītājs: / personīgais paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētājs: /personīgais paraksts/                   I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2017.gada 6. janvārī


