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LATVIJAS  REPUBLIKA 

 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 

 

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435, 

 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

DOMES  SĒDE  

Nr. 2 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2015.gada 22. janvārī 

 

Sēde sasaukta: plkst. 15
00 

 

Sēdi atklāj: plkst.15
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, 

Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze 

 

Nepiedalās: Zigmunds Mickus ( pamatdarba dēļ ) 

 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: nav 

 

Darba kārtībā: 

1. Par zemesgabala “Lauku ganības” ar kad. apz. 6454 004 0193, 9.7 ha platībā nomas tiesību izsoles 

datuma noteikšanu. 

2. Par grozījumiem 17.02.2010. gada zemes nomas līgumā Nr.V6 

3. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

 3.1. … iesniegums 

 3.2. … iesniegums 

4. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

               4.1. …. iesniegums 

               4.2…… iesniegums 

5. Par NĪ Pienotava, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu    

6. Par komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai izveidošanu un komisijas nolikuma  

apstiprināšanu 

7. Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un 

finansēšanu Vaiņodes novadā. 

mailto:dome@vainode.lv
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8. Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2015. gadā. 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot  papildjautājumus : 

9. punkts “Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu tarifikāciju. “ 

 

1.p. 

Par zemesgabala “Lauku ganības” ar kad. apz. 6454 004 0193, 9.7 ha platībā nomas tiesību 

izsoles datuma noteikšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

No 01.12.2014-31.12.2014 par Vaiņodes novada pašvaldības esošajiem brīvajiem zemesgabaliem bija 

izvietota informācija Vaiņodes novada pašvaldībā un Embūtes pagasta pārvaldē uz ziņojuma dēļa, kā 

arī ievietota Vaiņodes novada mājaslapā un publicēta Vaiņodes novada informatīvajā izdevumā “ 

Vaiņodes novada vēstis…. 

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 zemesgabaliem 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. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Noteikt zemesgabala “Lauku ganības” ar kad. apz. 6454 004 0193, 9.7 ha platībā, nomas tiesību 

izsoles datumu 03.02.2015. plkst. 10
00

. 

1.2. Noteikt izsoles sākumcena EUR 74.12 (septiņdesmit četri euro 12 centi). 

1.3. Noteikt Izsoles soli EUR 2.00 (divi euro 00 centi). 

1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

2.p. 

Par grozījumiem 17.02.2010. gada zemes nomas līgumā Nr. V6 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 

Pamats: ….. p.k. …., dzīvojošas …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

Vaiņodes novada pašvaldībā 07.01.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1290,  ar vēlmi pagarināt zemes nomas 

līgumu Nr. V6 uz pieciem gadiem. 

http://likumi.lv/doc.php?id=165950#p18
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Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. V6 …. noslēgts 17.02.2010….. …  Zemesgabals nav ierakstīts 

zemesgrāmatā.  

Likumu “Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu. 21. panta pirmā rindkopa nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos 

likumā paredzētajos gadījumos. Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.  

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 17 februāra zemes nomas līgumā Nr. V6 noslēgtu ar …., p.k. ...., 

1.1 punktā aizstāt zemesgabala nosaukumu “….”, kad. apz. “6492 006 0126”  un platību “0.6” ha ar 

nosaukumu “….”, kad. apz. “6492 006 0526” un platību “0.8” ha. 

2.2. Pagarināt  2010. gada 17. februāra zemes nomas līgumu Nr. V6, noslēgtu ar …., p.k. ….., līdz 

31.01.2020. 

2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

3.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo:  O. Jurjevs / 

3.1. …. iesniegums 

Pamats: …., p.k. …. dzīvojoša ... Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 

03.12.2014. iereģistrēts ar  Nr. 3-6/1246, ar lūgumu atļaut iznomāt zemesgabalu ar nosaukumu  “….” 

kad. apz. 6454 004 0147, 0.8796 ha platībā, un zemesgabalu ar nosaukumu “….”, kad. apz. 6454 004 

0114, 0.0815 ha, uz pieciem gadiem, ēku uzturēšanai. 

Konstatēts…… 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumi Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 

4.p. “Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo 

ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju” un 7.p. “Apbūvēta zemesgabala nomas maksu 

gadā nosaka: 7.2. no 2010.gada 1.janvāra – 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.” 7.
2
 

Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar šo 

noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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3.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …, p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0147, ar 

nosaukumu “…”, 0.8796 ha platībā un par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0114, ar nosaukumu 

“….”, 0.0815 ha platībā, ēku uzturēšanai. 

3.1.2. Noteikt nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00 par katru 

zemesgabalu. 

3.1.3. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.01.2020. 

3.1.4. Zemes nomas līgumam klāt pievienojamas zemesgabalu skices. 

3.1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

3.2. …. iesniegums 

Pamats: …., p.k. …., …….”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 

pašvaldībā 02.12.2014. un iereģistrēts ar Nr. 3-6/1218, ar vēlmi nomāt zemesgabalu ar nosaukumu 

“Līdzību grantsbedres”, kad. apz. 6454 004 0173, 3.9 ha platībā uz vienu gadu. 

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6454 004 0173 ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”, kad., 

kopējā platība 9.64 ha, …. zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada 

pašvaldība. Iznomājamā platība 3.9 ha… 

Pamatojoties uz Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumi Nr. 735, “Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”, 15. 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 zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.  

 Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3.punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 004 0173, ar 

nosaukumu “….”, 3.9 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. 

3.2.2. Noteikt nomas maksu EUR 42.95 (četrdesmit divi euro 95 centi) gadā. 

3.2.3. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.01.2016. 

3.2.4. Zemes nomas līgumam klāt pievienojama zemesgabala skice. 

3.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

 

4.p. 

Par zemes nomas līgumu pagarināšanu 

/ziņo:  O. Jurjevs/ 

4.1. …. iesniegums 

Pamats: … p.k. …, dzīvojošs … Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 07.01.2015, 

Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr.3-6/11, ar lūgumu pagarināt 11.05.2011 zemes nomas 

līgumu Nr. E67, par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. Nr. 6454 004 0361, 0,045 

ha platībā, uz pieciem gadiem.  
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Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E67 noslēgts 11.05.2011 ar … par zemesgabalu ar kad. apz. 

6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.045 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts 

zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E67, noslēgtu ar …., p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 

6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.045 ha platībā līdz 31.01.2020 

4.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

 

4.2. ….. iesniegums 

Pamats: .., p.k. …., dzīvojoša …., Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 

novada pašvaldībā 18.12.2014. iereģistrēts ar Nr.3-6/1289, ar lūgumu pagarināt 06.04.2010. noslēgto 

zemes nomas līgumu Nr. E43, par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. Nr. 6454 

004 0361, 0.03 ha platībā, uz pieciem gadiem.  

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E43 noslēgts 06.04.2010 ar …., par zemesgabalu ar kad. Nr. 

6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā. Zemesgabals ir ierakstīts 

zemesgrāmatā, īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E43, noslēgtu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. Nr. 

6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.03 ha platībā līdz 31.01.2020. 

4.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 

5.p. 

Par NĪ Pienotava, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu 

/ziņo: O. Jēkabsons/ 

Pamats: …., p.k. …, dzīvojoša “…. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 15.12.2014, 

Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1268, ar vēlmi izpirkt NĪ “Pienotava”, kad. Nr. 

6492 004 0140, 0.47 ha platībā. Noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 27-0312 dzīvoklim 

„Pienotava”-1,  
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Konstatēts: 18.09.2014 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: 

Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu 

“Pienotava”, kadastra Nr. 6492 004 0140, kurš atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv  no 

zemesgabala ar kad. apz. 6492 004 0140, 0,47 ha platībā uz kura atrodas 2-stāva 3 – dzīvokļu 

dzīvojamā māja un palīgceltne – 2014.gada 20.augustā reģistrēts Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas 

nodalījumā Nr. 443 un pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000059071 , fiksēts dabā un 

tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2014.gada 28. augustā, aprēķināta: EUR 3590.00  (Trīs tūkstoši 

pieci simti deviņdesmit eiro un 00 centi), no kuras zemes vērtība ir EUR 1260.00, bet dzīvojamās ēkas 

– EUR 2330.00 . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: EUR 175.45 

…. 

Ar 21.08.2014. Vaiņodes novada domes lēmumu sēdes protokols Nr.15, 11p. tika nolemts, ka NĪ nav 

nepieciešams pašvaldības funkciju pildīšanai un tā uzturēšana prasītu lielus finansiālus ieguldījums. 

Tiek pieņemts lēmums uzsākt atsavināšanas procesu piedāvājot īrniekiem izpirkt dzīvokļa īpašumus.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā 

īpašuma atsavināšanu. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas 

mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai 

tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja 

viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā 

noteiktajā kārtībā. 3.pants pirmā daļas 2.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var 

atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu 

nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par 

nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā 

īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā 

likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto 

cenu (8.pants). Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic 

sertificēta firma atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas 

īpašuma vērtēšanas standartiem. 

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. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1. Atsavināt ….., p.k. ……, NĪ „Pienotava”, ar kad. Nr. 6492 004 0140, 0.47 ha platībā, kas sastāv  

no zemes gabala ar kadastra numuru 6492 004 0140, uz zemes gabala atrodas 2- stāvu 3 dzīvokļu 

dzīvojamā ēka un palīgceltne, kas atrodas “ Pienotava”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par EUR 

3765.45  (trīs tūkstoši septiņi simti sešdesmit pieci eiro un 45 centi). 

http://likumi.lv/doc.php?id=68490#p45
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5.2. Samaksu veikt pašvaldības kasē ar atlikto maksājumu uz 12 mēnešiem,  maksājot 6 (sešus) 

procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

5.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu ar samaksas grafiku. 

 

6. p. 

Par komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai izveidošanu 

un komisijas nolikuma apstiprināšanu 

/ziņo : E. Vanaga/ 
 

2014.gada 1.novembrī stājās spēkā grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 

(turpmāk tekstā – Likums), kas paredz īpašu kārtību lauksaimniecības zemju atsavināšanas jomā.  

Saskaņā ar Likuma 30.¹ panta pirmo daļu, ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu 

tiesiskumu jāuzrauga novada pašvaldības komisijai. Komisijai ir pienākums mēneša laikā no 

iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu saņemšanas dienas pieņemt 

lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. 

02.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu 

darījumiem ar lauksaimniecības zemi” 16.p. nosaka,  novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem 

izveido komisiju vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes 

iegūšanu īpašumā (turpmāk – komisija). 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

      6.1. Izveidot Vaiņodes novada pašvaldības komisiju lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanu 

sekojošā sastāvā: 

6.1.1. komisijas priekšsēdētājs - Oļegs Jurjevs 

6.1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Aiga Jaunzeme 

6.1.3. loceklis - Vitauts Pragulbickis 

6.1.4. loceklis - Teodors Roze 

6.1.5. loceklis - Aigars Dīks 

6.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības komisijas lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai 

nolikuma projektu.  

 

 

7.p. 

Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju 

veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā 

/ziņo: V. Jansons / 
 

Pamats: Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas adrese: Zivju iela  7, Liepāja, LV-3401, 

18.12.2014. iesniegums Nr.1-8/67, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 05.01.2015, iereģistrēts ar 

Nr.3- 6/3, ar lūgumu Vaiņodes novada domi pieņemt lēmumu par Liepājas Centrālā zinātniskās 

bibliotēkas atkārtotu izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam. 

Bibliotēkas funkciju veikšanai nepieciešami līdzekļi EUR 610,07 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai 

arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
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Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.1. Pagarināt līgumu ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par  Liepājas Centrālās Zinātniskās 

bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas, funkciju veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā. 

7.2. Līguma darbības termiņš no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015. gada 31.decembrim. 

7.3. Piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 610,07 (seši simti desmit euro, 07centi) gadā no 

pamata budžeta. 

7.4. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 

8.p. 

Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2015. gadā 

/ ziņo:  V. Jansons/ 

Pamats: Kurzemes plānošanas reģiona 12.12.2014. iesniegums NR. 2-5.5/252/14 saņemts Vaiņodes 

novada pašvaldībā 12.12.2014. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1265 ar lūgumu izskatīt jautājumu par 

līdzfinansējumu plānošanas reģionam 2015. gadā.  Līdzfinansējuma summa EUR 1500.00. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai 

arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības 

pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Piešķirt līdzfinansējumu  Kurzemes plānošanas reģionam EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci 

simti euro,00 centi) gadā no pamata budžeta. 

8.2. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un nosūtāms Kurzemes 

plānošanas reģionam. 

9.p 

Par Liepājas rajona sporta skolas pedagogu tarifikāciju. 

/ziņo : Z. Mickus/ 

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) 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.); 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,   

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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9.1. Apstiprināt Liepājas rajona sporta skolas pedagogu tarifikāciju  no 2015.gada 1. janvāra līdz 

31.08.2015.  

9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.  

 

 

Sēdi slēdz plkst. 15
40

 

Sēdes vadītājs:   /personīgais paraksts/                          V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                 I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2015.gada  28. janvāris. 

 


