
1 
 

 

 

 
 

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 ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr. 3 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2015.gada 16. februārī 

 

Sēde sasaukta: plkst. 8
00 

 

Sēdi atklāj: plkst. 8
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

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

Zigmunds Mickus, Teodors Roze 

 

Nepiedalās: Sandra Grosberga ( pamatdarba dēļ ). 

 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: Irina Jonuša 

 

Darba kārtībā: 

1. Par PII “ Zīlīte” vadītāja apstiprināšanu 

2. Par Vaiņodes mūzikas skolas tarifikācijas apstiprināšanu 

3. Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem 

4. Par mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2015. gadā 

5. Par grozījumiem 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības “ Darba samaksas  un sociālo 

garantiju nolikumā. 

6. Par pagaidu algoto sabiedrisko darbu koordinatoru 

7. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā 

8. Par  finansējumu asistentu darba nodrošināšanai 

9. Par ēkas ar adresi Ceriņu iela 2,  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., nojaukšanu 

10. Par NĪ “ Dzilnīši “ atsavināšanu 

 

Atklāti balsojot:   

mailto:dome@vainode.lv
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības  

1.p. 

Par PII “ Zīlīte” vadītāja apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Priekšlikums: par Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju apstiprināt Irinu Jonušu. Izglītība 

atbilstoša - augstākā pedagoģiskā izglītība. Pieredze Pirmskolas izglītības pedagoga darbā. 

Pamatojoties uz LR likuma „ Par pašvaldībām ” 21. panta pirmās daļas 9. punktu, kas nosaka ,ka tikai 

dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata pašvaldības iestāžu vadītājus, 15 panta pirmās daļas 4. 

punktu, pašvaldībām autonomā funkcija ir gādāt par iedzīvotāju izglītību. 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Atbrīvot Zigmundu Mickus p.k……. no pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata pienākuma 

pildīšanas. 

1.2. Apstiprināt Irinu Jonušu  p.k. ….. , pirmsskolas izglītības iestādes  “ Zīlīte” vadītājas amatā no 2015. 

gada 16. februāra līdz 2014./2015. mācību gada beigām. 

1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā un grāmatvedībā. 

 

2.p. 

Par Vaiņodes Mūzikas skolas tarifikācijas apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

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.);  

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

 Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, 

Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – 1  ( Sandra Ķempe) 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Apstiprināt Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu tarifikāciju no 2015. gada janvāra līdz 2015.gada 31. 

decembrim. 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
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3.p.  

Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem 

/ziņo : Z. Mickus/ 

 

Pamats: Saņemts Liepājas rajona sporta skolas iesniegums 12.02.2015. Vaiņodes novada domē 

iereģistrēts Nr.3-6/136, ar lūgumu apstiprināt un atbalstīt sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu un 

piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem  2015. gadam par summu  EUR  3771.00 

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. 15.panta 1 daļas 4.p. 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.); 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas 

administratīviem izdevumiem par periodu no 2015.gada janvāra līdz 2015.gada 31.decembrim EUR 

3771.00 ( trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro, 00 centi) 

3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Liepājas rajona Sporta skolā un Vaiņodes novada pašvaldības 

grāmatvedībā. 

 

 

4. p. 

Par mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un Valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014. gadā. 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai piešķirta valsts dotācija EUR 1292.00 (viens tūkstotis 

divi simti deviņdesmit divi euro, 00 centi). Mērķdotācija sadalāma starp diviem Vaiņodes novada 

kolektīvu vadītājiem  – koris un deju kolektīvs. 

 

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 un 15. pantu ,kas nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās 

funkcijas: 5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades 

attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras 

pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 25.09.2012. MK noteikumiem Nr. 670 “ Kārtība, kādā tiek aprēķināta 

un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko  kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts 

sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1. Aprēķināt  mērķdotāciju deju kolektīva vadītājai  EUR 45.99 ( četrdesmit pieci  euro, 99 centi) 

mēnesī, tai skaitā alga un darba devēja sociālais nodoklis. 

4.2. Aprēķināt mērķdotāciju jauktā kora diriģentei EUR 61.67 ( sešdesmit viens euro, 67 centi )mēnesī, tai 

skaitā alga un darba devēja sociālais nodoklis. 

4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

5.p. 

Par grozījumiem 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „ Darba samaksas un sociālo garantiju 

nolikumā ” 

/ziņo: V. Jansons / 

 

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. 41.panta 2) pašvaldības dome pieņem iekšējos normatīvos aktus 

(noteikumus, nolikums, instrukcijas) 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1. Izdarīt 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā”  

9. punktā sekojošu grozījumu 

 5.1.1 Aizstāt ciparu un  vārdu salikumu “ 15. datums” ar ciparu un vārdu salikumu “18. līdz 20. 

datumam” 

5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 

 

6.p.  

Par pagaidu algoto sabiedrisko darbu koordinatoru 

/ziņo : Z. Mickus/ 

 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants. Vispārējie valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (1) Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. (2) Ja likumā nav 

noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, 

piektajā, 5.
1
, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas 

ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem 

vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, kurās valsts 

vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās, 

kurās valsts vai pašvaldība vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks. Par šajā daļā 

minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. 

Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts 

amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

http://likumi.lv/doc.php?id=61913#p7
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PAR – 7 ( Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Aigars 

Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons  - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 11.pants. 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

6.1. Apstiprināt domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu par pagaidu algoto sabiedrisko darbu 

koordinatoru. 

6.2. Dome piekrīt un atļauj savienot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja un pagaidu sabiedrisko darbu 

koordinatora amatus. 

6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams NVA Liepājas filiālē. 

 

7.p. 

Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā 

/ziņo : V. Jansons/ 

 

Nepieciešams grozīt slodzes likmes atbilstoši veicamo darbu apjomam štatu sarakstā esošajām štata 

vienībām 

 

1.) pavāra palīgs PII “Zīlīte”  no 0.5 likmes uz  0.7 likmi 

2.) apkopējs PII “ Zīlīte” no 0.5 likmes uz 0.3 likmi 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.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. 

Pamatojoties uz 23.02.2012. Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 

36. punktu, novada pašvaldības administrācijas darbinieku amata sarakstus, slodzes, amata likmes 

apstiprina ar domes lēmumu . 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.1. Veikt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā nosakot  likmes štatu sarakstā 

sekojošām  štatu vienībām : 

7.1.1. pavāra palīgs PII “Zīlīte” – 0.7 slodzes likme 

7.1.2. apkopējs PII “ Zīlīte” - 0.3 slodzes likme  

7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un grāmatvedībā izpildei. 

 

8.p. 

Par  finansējumu asistentu darba nodrošināšanai 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Asistentu darba nodrošināšanai piešķirts finansējums no Labklājības ministrijas 9% apmērā no visu 
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asistentu mēneša darba samaksas summas, to sadalot. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Aprēķināt 30% materiālu un inventāra iegādei 

8.2. Aprēķināt 30% Sociālā dienesta darbinieku algas piemaksai 

8.3. Aprēķināt 40% grāmatvežu algas piemaksai 

8.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un Sociālajā dienestā 

 

9.p.  

Par ēkas ar adresi Ceriņu iela 2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. nojaukšanu 

/ ziņo V. Jansons/ 

 

Ierosinājums nojaukt  ēku ar adresi Ceriņu  iela 2, Vaiņode, Vaiņodes nov. Ēka  ar kadastra. Nr.  6492 

006 06825 ir ierakstīta zemesgrāmatā uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda.  Zemes gabals ar kadastra 

numuru 6492 006 0682, 0,15 ha platībā, uz zemes gabala atrodas 2 - stāvu 8 - dzīvokļu dzīvojamā ēka, 

kas atrodas Ceriņu ielā 2, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Uz 

zemesgabala atrodošā ēka ir kritiskā stāvoklī un apdraud iedzīvotāju drošību. Ēkas konstruktīvo 

pamatelementu tehniskais stāvoklis ir slikts, iekštelpās iekrituši griesti, fasādes apmetums atdalās. Ēka  

kopumā bojā Vaiņodes pagasta ainavu. Ēkas atjaunošana ir praktiski neiespējama. Lai nodrošinātu 

Vaiņodes pagasta iedzīvotājiem un tās viesiem drošu un sakārtotu vidi nepieciešams ēku nojaukt. 

 

 Civillikuma 1084. panta pirmā daļa nosaka, ka katram būves īpašniekam, lai aizsargātu sabiedrisko 

drošību, jātur sava būve tādā stāvoklī,  ka no tās nevar rasties kaitējums ne kaimiņiem, ne garāmgājējiem, 

ne arī tās lietotājiem.   

 Būvniecības likuma 21. panta 9. daļa nosaka, ja būve pilnīgi vai daļēji sagruvusi vai nonākusi tādā 

tehniskā stāvoklī vai ir bīstama vai bojā ainavu, šīs būves īpašniekam tā jāsakārto vai jānojauc. 

 

 Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 2. punkts, pašvaldībai ir autonomā funkcija gādāt par 

savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Uzsākt  ēkas Ceriņu iela 2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes  nov. nojaukšanas procesu. 

9.2. Atbildīgais par lēmuma izpildi Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektors Egils Juzups. 

 

10.p.  

Par NĪ “ Dzilnīši” atsavināšanu 

/ ziņo V. Jansons/ 

 

Pamats:  ….. p.k. ….., dzīvojošs “……., iesniegums saņemts 06.02.2015. Vaiņodes novada pašvaldībā 

iereģistrēts ar Nr. 3-6/117, ar vēlmi izpirkt NĪ “Dzilnīši”, kad. apz. 6492 008 0192, 0.213 ha platībā. …. 

Konstatēts: SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.Nr. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 

Liepāja, vērtējums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar 
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nosaukumu “Dzilnīši”, kadastra Nr. 6492008 0192, ….. Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, sastāv no 

zemes vienības  ar kad. apz. 6492 008 0192, 0.213 ha. Īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, 

fiksēts dabā. Tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2014.gada 9. decembrī, aprēķināta: EUR 451,00 (četri 

simti piecdesmit viens eiro, 00 centi ), NĪ novērtēšana EUR 139,15 (viens simts trīsdesmit deviņi euro, 15 

centi). Kopējā NĪ pārdošanas  summa ir EUR 590,15 (pieci simti deviņdesmit euro 15 centi). 

…….. Zemes gabals ir ierakstīts zemesgrāmatā. 

 

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 un uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4). “Atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 8) persona, kurai Valsts 

un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā 

noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, 

ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.” 

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. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.02.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 

13.02.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

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

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.1. Atsavināt …. p.k. ….., nekustamo īpašumu „Dzilnīši”, kas atrodas  ….. Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov., kadastra Nr. 6492 008 0192, no zemes vienības, ar kad. apz. 6492 008 0192, 0.213 ha platībā  par 

EUR 590,15 (pieci simti deviņdesmit euro un 15 centi).  

10.2. Samaksu veikt  vienā maksājumā, iemaksājot visu summu pilnā apmērā pašvaldības kasē līdz 2015. 

gada 31. martam. 

10.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 

Sēdi slēdz plkst. 8
35 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                         V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                             I. Pūlīte 

Protokols parakstīts 2015. gada  20. februārī. 


