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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. 3
Vaiņodes novada Vaiņodē

2017.gada  26. janvārī

Sēde sasaukta: plkst. 1500

Sēdi atklāj: plkst. 1500

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

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

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba  dēļ)

Uzaicināti piedalīties un piedalās: pašvaldības galvenā grāmatvede Sandra Ikarte , izpilddirektora

 vietniece, juriste Evita Vanaga, izpilddirektors  Egils Juzups

Darba kārtībā

1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
    1.1. …. iesniegums
    1.2. … iesniegums
2.  Par adreses piešķiršanu zemes vienībai “ Garnizons”,
3. Par NĪ “ Jaunzemji”, kad. Nr. 6454 003 0016, sadalīšanu.
4. Par Par adreses maiņu būvei no “…. uz “…”, 
5. Par Liepājas Centrālās bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas funkciju veikšanu un finansēšanu
Vaiņodes novadā.
6. Par ….iesnieguma izskatīšanu
7. Par dzīves vietas deklarēšanu
8. Par īres līguma laušanu
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9.  Par kustamās mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem
10. Par  neapbūvētu zemes gabalu nomas tiesību izsoles protokolu apstiprināšanu:

   10.1. Neapbūvētam zemes gabalam ar nosaukumu  “ Priežkalnu zeme”, 11.0 ha platībā;
      10.2. Neapbūvētam zemes gabalam ar nosaukumu  “ Jaunie Meldri”, 3.6 ha platībā;
      10.3. Neapbūvētam zemes gabalam ar nosaukumu  “ Personīgā Palīgsaimniecība    Jaunmājas  4.4 ha 
platībā;
      10.4. Neapbūvētam zemes gabalam ar nosaukumu  “ Celmiņi”, 7.25 ha platībā;
      10.5. Neapbūvētam zemes gabalam ar nosaukumu  “ Personīgā Palīgsaimniecība
               Jaunmājas ”, 3.0 ha platībā.
11. Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoli
12. Par medību tiesību nomas  līguma slēgšanu ar  biedrību  Mednieku klubs “ Embūte”
13.  Par nosaukumu precizēšanu pašvaldības objektos
14. Par Vaiņodes novada administratīvo komiteju
15. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Pilnsabiedrību “ Vides pakalpojumi Liepājai”
16. Par  pašvaldības atbalstu  mūzikas skolas pedagogu algas mērķdotācijai
17. Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “ Vaiņode”
18. Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2017. gadam

Atklāti balsojot:

PAR- 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra
Grosberga, Zigmunds Mickus, Aigars Dīks)

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt sēdes darba kārtību un  pievienot sēdes darba kārtībai papildjautājumu:

 19.p. Par līdzfinansējuma piešķiršanu medību trofeju izstādes rīkošanai

Tiek veikts sēdes audio ieraksts.
1.p.

Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

1.1. …. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … , Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
15.12.2016., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1240, ar lūgumu pagarināt zemes nomas
līgumu Nr. 191/1 par zemesgabalu ar nosaukumu “… apz. 6492 007 0171, 0,7 ha platībā mazdārziņa
uzturēšanai.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 191/1 ar … noslēgts 2010.gada 19. oktobrī
 par zemes gabalu ar nosaukumu “…”, ar kad. apz. 6492 007 0171, 0,7 ha platībā, mazdārziņa
uzturēšanai. 
 Zemes gabals “… kad. Nr. 6492 007 0171, kurš sastāv no zemesgabala  ar kopējo platību 1,3 ha,
iznomāts vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 0.7 ha lauksaimniecībā
izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada
pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Konkrētai
personai nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību.

Pamatojoties uz 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 un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu
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Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1.1. Pagarināt 2010. gada 19. oktobra zemes nomas līgumu Nr. 191/1, noslēgtu ar … p.k….  par
zemesgabalu ar kad. apz. 6492 007 0171, ar nosaukumu “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.7 ha
platībā, līdz 31.01.2022.
1.1.2. Noteikt zemes nomas maksu  gadā 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.1.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas līgumā.
1.1.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma grozījumi 
netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu  zaudē spēku.

1.2.  …. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …., deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 03.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/8, ar lūgumu pagarināt zemes
nomas līgumu Nr. 141, par zemesgabalu ar nosaukumu …, kad. apz. 6492 006 0624, 0.03 ha platībā
mazdārziņa uzturēšanai.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 141 ar … noslēgts 2010. gada 20. jūlijā, par zemes gabalu ar kad.
apz. 6492 006 0083, 0.0624 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Nekustamais īpašums “Ceriņu iela 19”,
kad. Nr. 6492 006 0083, kurš sastāv no zemesgabala kopējā platībā 0.0624 ha, iznomāts vairākām
personām mazdārziņu ierīkošanai. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā pieder Vaiņodes
novada pašvaldībai., atrodas Vaiņodē, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo
māju apbūve, NĪLM: 0601. Konkrētai personai nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību.

Pamatojoties uz 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 un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.2.1. Pagarināt 2010. gada 20. jūlija zemes nomas līgumu Nr. 141, noslēgtu ar …., p.k. ….,  par
zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0624, ar nosaukumu “….”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
0.03 ha platībā, līdz 31.12.2022.
1.2.2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.2.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas līgumā.
1.2.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma grozījumi
netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu  zaudē spēku.

2.p.
Par adreses piešķiršanu zemes vienībai “Garnizons”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: Saņemts SIA “Latvijas Mērnieks” iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi zemes vienībai un ēkām
“Garnizonā”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 007 0181. 
Konstatēts: Uz zemes vienības “Garnizons”, kad. Nr. 6492 007 0159, kurš sastāv no zemesgabala  ar
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kad. apz. 6492 007 0181, kopējā platībā 8,6182 ha, tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme 8,6182.
Uz zemes vienības atrodas dzīvojamā ēka ar kadastra Nr. 6492 007 0181 001 un palīgēka ar kadastra
Nr.6492 007 0181 002. Ēku piederība nav noskaidrota. Tā kā uz zemes vienības atrodas ēkas, lai varētu
veikt pašvaldības īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā nepieciešams piešķirt īpašumam adresi.
Zeme nav ierakstīta zemesgrāmatā, piekritīga - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101.

Pamatojoties uz 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. 08.12.2015. MK noteikumi Nr. 698 Adresācijas noteikumu
14.p., kas nosaka kārtību par adreses piešķiršanu maiņu un likvidēšanu kā arī pieraksta formas
precizēšanas kārtību un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Piešķirt adresi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0181, un  ēkām ar kadastra
apzīmējumu 6492 007 0181 001 un  6492 007 0181 002 “Garnizons”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes
novads.
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei un Valsts
zemes dienestā un Adrešu reģistrā.
2.3.  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā,
Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401

3.p.
Par NĪ …”, kad Nr. …., Embūtes pag., Vaiņodes nov., sadalīšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: …. iesniegums saņemts 23.12.2016. Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1265, ar
lūgumu atdalīt no NĪ …”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ar kad. Nr. …., kopējā platībā 70,9 ha, zemes
gabalu 23,63 ha platībā. Atdalītajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu “…”, noteikt zemes lietošanas
mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101, atdalīt zemes vienību 23,63 ha platībā un
piešķirt nosaukumu “…”, noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā izmantojamā zeme NĪLM
0101
 Atlikušajiem zemesgabalam ar kad. apz. 6454 003 0016, platība 23,63 ha platībā, saglabāt nosaukumu
“…” un lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.

Konstatēts: NĪ ar nosaukumu “ ”, kad. apz. ….70,9 ha platībā, ….s pag., Vaiņodes nov. sastāv no viena
zemesgabala, kas sastāv no 40,1 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 27,9 ha meža zemes, 0,2 ha
zem purviem esoša zeme, 0,7 ha zem ūdeņiem esoša zeme, 0,1 ha zem ceļiem esoša zeme, 1,9 ha citas
zemes.
 Šobrīd nekustamajam īpašumam ir noteikts lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM 0101, īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un pieder …. 1/3 domājamā daļa , … 1/3 domājamā daļa
…. 1/3 domājamā daļa. Īpašniekam nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību. 

Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma”, 5.panta 1.daļu, kas nosaka, ka zemes ierīcības projektu
ierosina zemes īpašnieks vai vairāki īpašnieki attiecībā uz saviem īpašumiem  un 7.pantu,  zemes ierīcības
projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 
8.panta, 1. daļas, 3. punkts nosaka, ka  zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem:
zemes vienību  ( arī kopīpašumā esošo) sadalīšanu.
Ministru kabineta 2016.gada 2. augusta noteikumi Nr. 505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”
noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts, projekta saturs un prasības attiecībā uz
projekta paskaidrojuma rakstu un grafisko daļu un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
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komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “…”, kad. Nr. …., ar kopējo platību 70.9 ha sekojošus
zemes gabalus:

3.1.1. zemes gabalu apmēram   23.63 ha platībā, piešķirt nosaukumu “…” un noteikt zemes
lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 0101. 
3.1.2. zemes gabalu 23,63 ha platībā, piešķirt nosaukumu “….” un noteikt zemes lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 0101

3.2. Atlikušajam zemesgabalam 23.63 ha platībā saglabāt nosaukumu “….”, saglabāt zemes lietošanas
mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM 0101
3.3. Zemes ierīcības projekts ir nepieciešamas, darba uzdevums pielikumā. ( Pielikums Nr. 1)
3.4. Lēmuma izrakstam klāt pievienojama skice.
3.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā,
Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401
3.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei.

4.p.
Par adreses maiņu būvei no ….” uz “…..”

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: …., dzīvojoša “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums, saņemts 06.01.2017., iereģistrēts
Vaiņodes novada pašvaldībā  ar Nr. 2.1.11./24 ar lūgumu piešķirt adresi būvei - mēslu krātuvei “…”,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 007 0079 013. 
Konstatēts: Uz zemes vienības “….”, kad. Nr. 6492 007 0079, zemes vienības  platība 49.0 ha, tai skaitā
lauksaimniecībā izmantojamā zeme 33,5 ha, meži 12,1 ha, krūmāji 0,5 ha, zem ūdens 1,4 ha, zem ēkām
0,6 ha, zem ceļiem 0,2 ha, citas zemes 0,7 ha.
Uz zemes vienības atrodas  ….. piederošas ēkas un būve – mēslu krātuve.
Ar Vaiņodes novada domes lēmumu Nr. 9 2015. gada 21. maijā būvei – mēslu krātuve piešķirts
nosaukums “…..”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
 Lai būvi varētu ierakstīt zemesgrāmatā tā jāpiesaista  jau esošai ēkai - graudu uzglabāšanas novietnei,
kurai ar Vaiņodes pagasta padomes  sēdes protokolu Nr. 6. 2008. gada 10. martā piešķirts nosaukums
“…..
Zeme ir ierakstīta zemesgrāmatā, īpašnieks ir …. (Vaiņodes pagasta zemesgrāmatā , nodalījuma Nr. 350)
Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101.

Pamatojoties uz 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. 08.12.2015. MK noteikumi Nr. 698 , “ Adresācijas noteikumi”
14.p.,  kas nosaka kārtību par adreses piešķiršanu maiņu un likvidēšanu kā arī pieraksta formas
precizēšanas kārtību 

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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4.1. Mainīt adresi būvei - mēslu krātuve, kas atrodas uz zemes vienību “….” no “….”, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov. uz “…” ,Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei un  Jānim
Megnim.
4.3.  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā,
Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401

5.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, 22.12.2015.
iesniegums Nr.1-9/52, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 23.12.2016, iereģistrēts ar Nr.3- 6/1266, ar
lūgumu Vaiņodes novada domi pieņemt lēmumu par Liepājas Centrālā zinātniskās bibliotēkas atkārtotu
izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusam 2017. gadā.

Bibliotēkas funkciju veikšanai 2017. gadā nepieciešami līdzekļi EUR 610,07 apmērā.

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, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1. Pagarināt līgumu ar Liepājas Centrālo Zinātnisko bibliotēku par  Liepājas Centrālās Zinātniskās
bibliotēkas kā reģiona galvenās bibliotēkas, funkciju veikšanu un finansēšanu Vaiņodes novadā.
5.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017. gada 31.decembrim.
5.3. Piedalīties ar pašvaldības līdzfinansējumu EUR 610,07 (seši simti desmit euro, 07 centi) gadā no
pašvaldības pamata budžeta.
5.4. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā

6.p.
Par ….. iesnieguma izskatīšanu

/ziņo V. Jansons/

Pamats: Vaiņodes novada domes deputāta Aigas Jaunzemes  p.k. …., iesniegums, saņemts Vaiņodes

novada pašvaldībā 12.01.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/49 ar lūgumu atļaut savienot Vaiņodes novada

domes deputāta, sociālo, izglītības un kultūras komitejas vadītājas amatu ar Vaiņodes kultūras nama

dekoratora amatu, Vaiņodes internātpamatskolas skolotājas un Vaiņodes vidusskolas skolotājas amatu.

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,



7

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. 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

Atklāti balsojot:

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

Zigmunds Mickus, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar LR likuma “Par interešu

konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedalās deputāts Aiga Jaunzeme

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.1. Atļaut deputātei Aigai Jaunzemei  p.k. …., savienot Vaiņodes novada domes deputāta, sociālo,

izglītības un kultūras komitejas vadītājas amatu ar Vaiņodes kultūras nama dekoratora amatu, Vaiņodes

internātpamatskolas skolotājas un Vaiņodes vidusskolas skolotājas amatu.

6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā.

7.p.
Par dzīvesvietas deklarēšanu

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: ….  p.k. ….,  dzīvojoša ….. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. , iesniegums saņemts Vaiņodes novada
pašvaldībā 29.12.2016. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1278 ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  ........., Vaiņodes
pag., Vaiņodes novadā .  Jo reāli dzīvo adresē .........., Vaiņodes pag., Vaiņodes novads.

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.

Pamatojoties uz iepriekšminēto

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1. Atļaut ….. p.k. ….. deklarēt dzīvesvietu adresē …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā.

8.p.
Par īres līguma laušanu

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: …. p.k. ….  iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 12.01.2017., iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/45, ar lūgumu lauzt īres līgumu par   dzīvokli ….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Parādu
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nav.

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

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

8.1. Lauzt īres līgumu ar … p.k. … par dzīvokli  …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  ar
31.01.2017.
8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

9.p.
Par kustamās mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem

/ziņo : E. Vanaga/

2017. gada 17. janvārī bija paredzēta pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsole.
Izsoles objekts – Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā kustamā manta FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS
3115. Atkārtota izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena EUR 900.00 (deviņi simti euro 00 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21%.

Izsoles solis EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi)

Uz izsoli nebija pieteicies neviens dalībnieks.

Saskaņā ar 22.12.2016. Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanas izsoles
noteikumu 7.1.1. punktu izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz izsoli nav ieradies un reģistrējies neviens
dalībnieks.

 Sagatavoti jauni pašvaldībai piederošās kustamās mantas FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 izsoles
noteikumi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 26.01.2017.  Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.1. Apstiprināt 17.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldības kustamas mantas FORD TRANSIT izsoles
protokolu ( Pielikums Nr. 2)
9.2. Atzīt pašvaldībai piederošās kustamās mantas FORD TRANSIT,  reģ. Nr. FS 3115 izsoli par

nenotikušu
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9.3. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas automašīnas FORD TRANSIT
izsoles noteikumus. ( Pielikums Nr.3)
9.4. Izsole notiek 2017.gada 01. martā plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā
23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.
9.5. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9.6. Izsoles solis – EUR  20.00
9.7. Izsoles sākumcena automašīnai FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 – EUR 595.04 sākumcenai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 124.96, kopā EUR 720.00;
9.8. Dalības maksa EUR  10.00 (desmit euro 00 centi) .
9.9. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības par automašīnu FORD TRANSIT,
reģ. Nr. FS 3115 – EUR 59.50 summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR
12.50, kopā EUR 72.00
9.10. Maksājumi veicami AS SEB bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV33 UNLA 0012 0111 3065 0 vai
AS Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV28HABA 0551 0177 2752 4 vai Vaiņodes novada domes
kasē Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā,  Vaiņodes novadā, LV-3435, ar norēķinu karti.
9.11. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā .

10. p.
Par  neapbūvētu zemes gabalu nomas tiesību izsoles protokolu apstiprināšanu

/ziņo : E. Vanaga/

10.1. Neapbūvēts zemesgabals ar nosaukumu “ Priežkalnu zeme”, 11.0 ha platībā

2017.gada 10. janvārī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu
“Priežkalnu zeme” 11,0  ha platībā, kas atrodas Embūtes  pag., Vaiņodes nov.

Izsoles objekta sākumcena, noteikta EUR 10.59 (desmit euro 59 centi) par 1 ha, nomas maksai
pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi)

Pieteikšanās  bija līdz 2017.gada 9. janvārim. Līdz norādītajam laikam pieteikušies seši  dalībnieki,

1.) …
2.) ….
3.) ….
4.) ……..
5.) …..
6.) …..

Uz izsoli ieradušies seši dalībnieki:

1.) ….
2.) …..
3.) ….
4.) …..
5.) ………
6.) …..

Pamatojoties uz   22.12.2016. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr.23., 9.1. p.,
apstiprināto izsoles noteikumu  38. punktu izsoles komisija iesniedz izsoles protokolu domei
apstiprināšanai.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un
26.01.2017.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu
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Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.1.1.  Apstiprināt 10.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Priežkalnu zeme”
nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr. 4)

10.1.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar  izsoles uzvarētāju  dalībnieku Nr. 6 , …., par zemes gabalu
“Priežkalnu zeme” 11.0 ha platībā, ar kadastra numuru 6454 003 0168 , par nosolīto summu
EUR 174.59  (viens simts septiņdesmit četri  euro 59 centi) par 1 ha gadā, summai
pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

10.1.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. janvārim.

10.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

10.2. Neapbūvēts zemesgabals  ar nosaukumu“ Jaunie Meldri ” 3.6 ha platībā

2017.gada 10. janvārī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu “Jaunie
Meldri ” 3.60  ha platībā, kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.

Izsoles objekta sākumcena, noteikta EUR 6.74 (seši euro 74 centi) par 1 ha, nomas maksai pierēķināms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi)

Pieteikšanās  bija līdz 2017.gada 9. janvārim. Līdz norādītajam laikam pieteicies viens dalībnieks
1.) ……

Uz izsoli ieradies viens dalībnieks:

1) …..

Pamatojoties uz   22.12.2016. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr.23., 9.2. p.,
apstiprināto izsoles noteikumu  23. punktu ja izsolē piedalās  viens  dalībnieks, tad tas iegūst nomas
tiesības, ja nosolījis vismaz vienu soli.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un
26.01.2017.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.2.1. Apstiprināt 10.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunie Meldri”
nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr. 5)

10.2.2. Slēgt  zemes nomas līgumu ar  izsoles uzvarētāju  dalībnieku Nr. 1 , ….., par zemes gabalu
“Jaunie Meldri” 3.6 ha platībā, ar kadastra numuru 6492 007 0172 , par nosolīto summu EUR
8.74  (astoņi  euro 74 centi) par 1 ha gadā , summai pievienojams pievienotās vērtības
nodoklis (PVN)

10.2.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. janvārim.
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10.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam  izpildei.

10.3. Neapbūvēts zemesgabals ar nosaukumu “Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas”, 4.4 ha
platībā

2017.gada 10. janvārī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu
“Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas” 4.4  ha platībā, kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.

Izsoles objekta sākumcena, noteikta EUR 10.35 (desmit euro 35 centi) par 1 ha, nomas maksai
pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi)

Pieteikšanās  bija līdz 2017.gada 9. janvārim. Līdz norādītajam laikam pieteicies viens dalībnieks

1.) ……

Uz izsoli ieradies viens dalībnieks:

2.) …..

Pamatojoties uz   22.12.2016. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr.23., 9.3. p.,
apstiprināto izsoles noteikumu  23. punktu ja izsolē piedalās  viens  dalībnieks, tad tas iegūst nomas
tiesības, ja nosolījis vismaz vienu soli.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un
26.01.2017.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.3.1. Apstiprināt 10.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Personīgā
Palīgsaimniecība Jaunmājas ” nomas tiesību izsoles protokolu . ( Pielikums Nr. 6)

10.3.2.  Slēgt  zemes nomas līgumu ar  izsoles uzvarētāju  dalībnieku Nr. 1 , ……, par zemes gabalu
“Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas” 4.4 ha platībā, ar kadastra numuru 6492 008 0199 , par
nosolīto summu EUR 12.35   (divpadsmit  euro 35 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams
pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

10.3.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. janvārim.

10.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam  izpildei.

10.4. Neapbūvēts zemesgabals  ar nosaukumu “ Celmiņi”, 7.25 ha platībā

2017.gada 10. janvārī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu “Celmiņi”
7.25  ha platībā, kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 7.93 (septiņi euro 93 centi) par 1 ha, nomas
maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi)
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Pieteikšanās  bija līdz 2017.gada 9. janvārim. Līdz norādītajam laikam pieteikušies divi dalībnieki,

1.) ….
2.) ….

Uz izsoli ieradušies divi dalībnieki:

1.) ….
2.) …..

Pamatojoties uz   22.12.2016. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr.23., 9.5. p.,
apstiprināto izsoles noteikumu  38. punktu izsoles komisija iesniedz izsoles protokolu domei
apstiprināšanai.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un
26.01.2017.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.4.1.  Apstiprināt 10.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Celmiņi” nomas
tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr. 7)

10.4.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar  izsoles uzvarētāju  dalībnieku Nr. 2 ….., par zemes gabalu
“Celmiņi” 7.25 ha platībā, ar kadastra numuru 6492 007 0063 , par nosolīto summu EUR 9.93
(deviņi  euro 93 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis
(PVN)

10.4.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. janvārim.
10.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

10.5. Neapbūvēts zemesgabals ar nosaukumu “ Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas ”, 3.0 ha
platībā

2017.gada 24. janvārī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu
“Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas” 3,0  ha platībā, kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.

Izsoles objekta sākumcena, noteikta EUR 11.25 (vienpadsmit euro 25 centi) par 1 ha, nomas maksai
pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi)

Pieteikšanās  bija līdz 2017.gada 20. janvārim. Līdz norādītajam laikam pieteikušies četri  dalībnieki,

1.) ……..
2.) …..
3.) …..
4.) …..

Uz izsoli ieradušies četri dalībnieki:

1.) ….
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2.) ….
3.) ….
4.) ….

Pamatojoties uz   05.01.2017. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 1., 3. p., apstiprināto
izsoles noteikumu  38. punktu izsoles komisija iesniedz izsoles protokolu domei apstiprināšanai.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 26.01.2017.  Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.5.1.  Apstiprināt 24.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Personīgā
Palīgsaimniecība  Jaunmājas” nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr. 8)

10.5.2.   Slēgt nomas līgumu ar  izsoles uzvarētāju  dalībnieku Nr. 1 , ….. par zemes gabalu
“Personīgā Palīgsaimniecība Jaunmājas ” 3.0 ha platībā, ar kadastra numuru 6492 004 0132 ,
par nosolīto summu EUR 189.25  (viens simts astoņdesmit deviņi  euro 25 centi) par 1 ha
gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

10.5.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. janvārim.

10.5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

11.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoli.

/ziņo :  E. Vanaga/

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.
14. panta otrā daļas 3.punktu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu;
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.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 26.01.2017. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

11.1. Veikt pašvaldībai piederošā īpašuma „Krūklīši”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā (zemes

vienības kadastra apzīmējums Nr. 6492 002 0064), 4.17 ha kopplatībā, cirsmas rakstisku izsoli ar

augšupejošu soli.

11.2. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības īpašuma „Krūklīši” Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā cirsmas

(kustamas mantas) tiesību izsoles noteikumu projektu. ( Pielikums Nr. 9)

11.3. Noteikt izsoles datumu: 2017.gada 28. februārī, plkst. 1100.
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11.4. Noteikt izsoles sākumcenu: EUR 30 000 (trīsdesmit tūkstoši euro 00 centi)

11.5.Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības juristam.

12.p.
Par  medību tiesību nomas līguma slēgšanu ar  Mednieku klubu “ Embūte”

/ziņo :O. Jurjevs/

Pamats: Mednieku  kluba “Embūte”, reģ. Nr.40008018739, juridiskā adrese: "Pūces", Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., LV-3436 valdes locekļa …. p.k. …., iesniegums saņemts 23.01.2017. Vaiņodes novada
pašvaldībā , iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/67, ar lūgumu iznomāt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošos
sekojošos  zemesgabalus medību vajadzībām uz pieciem gadiem.

1. “Viršāji 1”, kad.apz. 6454 003 0116, 2.03 ha platībā;
2. “Sprīdīši”, kad.apz. 6454 005 0018, 3.6 ha platībā;
3. “Birznieku ferma”, kad.apz. 6454 003 0156, 3.5 ha platībā;
4. “Darbnīcas”, kad.apz. 6454 004 0147, 2.9 ha platībā;
5. “Lejas Vaiči”, kad.apz. 6454 004 0032, 4.6 ha platībā;
6. “Vībiņu ganības”, kad.apz. 6454 004 0096, 9.9 ha platībā;
7. “Priežkalnu zeme”, kad.apz. 6454 003 0168, 13.0 ha platībā;
8. “Embūtes senleja”, kad.apz. 6454 003 0358, 11.3 ha platībā;
9. “Taurētājkalns”, kad.apz. 6454 003 0092, 19.5 ha platībā;
10. “Līdzību grantsbedres”, kad.apz. 6454 004 0173, 9.8 ha platībā;
11. “Embūtes senleja”, kad.apz. 6454 003 0164, 36.5 ha platībā;
12. “Lauku ganības”, kad.apz. 6454 004 0193, 47.5 ha platībā;
13. “Gravas”, kad.apz. 6454 003 0091, 32.9 ha platībā;
14. “Krustkalna grantsbedres”, kad.apz. 6454 003 0090, 4.1 ha platībā;
15. “Centra ganības”, kad.apz. 6454 004 0303, 10.15 ha platībā;
16. “Pumpuru kūtiņas”, kad.apz. 6454 003 0155, 0.5 ha;
17. “Pumpuri 1”, kad apz. 6454 003 0344, 0.6 ha;
18. “Pie Pakalniem”, kad. Nr. 6454 003 0062, 1.9 ha

Konstatēts: Ar Mednieku klubu “Embūte” bija noslēgts  medību tiesību zemes nomas līgums par iepriekš
minētajām platībām uz pieciem gadiem. Kopējā medību tiesību zemes nomas platība  medību vajadzībām
ir 214.28 ha. Nomas maksa EUR 0.41 + PVN gadā.  Kopējā nomas maksas summa  87.85 EUR gadā
plus  PVN .

Pamatojoties uz 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. 22.07.2014. MK noteikumi Nr. 421 “ Medību noteikumu”
13.,14.p. un  11.01.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

12.1. Slēgt  medību tiesību zemes nomas līgumu ar “Mednieku klubu Embūte”, par zemesgabaliem :

12.1.1. “Viršāji 1”, kad.apz. 6454 003 0116, 2.03 ha platībā;
12.1.2. “Sprīdīši”, kad.apz. 6454 005 0018, 3.6 ha platībā;
12.1.3. “Birznieku ferma”, kad.apz. 6454 003 0156, 3.5 ha platībā;
12.1.4. “Darbnīcas”, kad.apz. 6454 004 0147, 2.9 ha platībā;
12.1.5. “Lejas Vaiči”, kad.apz. 6454 004 0032, 4.6 ha platībā;
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12.1.6. “Vībiņu ganības”, kad.apz. 6454 004 0096, 9.9 ha platībā;
12.1.7. “Priežkalnu zeme”, kad.apz. 6454 003 0168, 13.0 ha platībā;
12.1.8. “Embūtes senleja”, kad.apz. 6454 003 0358, 11.3 ha platībā;
12.1.9. “Taurētājkalns”, kad.apz. 6454 003 0092, 19.5 ha platībā;“Līdzību grantsbedres”, kad.apz. 6454

004 0173, 9.8 ha platībā;
12.1.10. “Embūtes senleja”, kad.apz. 6454 003 0164, 36.5 ha platībā;
12.1.11. “Lauku ganības”, kad.apz. 6454 004 0193, 47.5 ha platībā;
12.1.12. “Gravas”, kad.apz. 6454 003 0091, 32.9 ha platībā;
12.1.13. “Krustkalna grantsbedres”, kad.apz. 6454 003 0090, 4.1 ha platībā;
12.1.14. “Centra ganības”, kad.apz. 6454 004 0303, 10.15 ha platībā;
12.1.15. “Pumpuru kūtiņas”, kad.apz. 6454 003 0155, 0.5 ha;
12.1.16. “Pumpuri 1”, kad apz. 6454 003 0344, 0.6 ha;
12.1.17. “Pie Pakalniem”, kad. Nr. 6454 003 0062, 1.9 ha

12.2. Noteikt medību tiesību  zemes nomas maksu  EUR 0,41 + PVN par katru nomāto ha gadā.

12.3. Ar šī līguma spēkā stāšanos, spēku zaudē 26.04.2010. zemes nomas līgums Nr. 61

12.4. Lēmuma izraksts iesniedzams “Mednieku klubam Embūte” un  zemes lietu speciālistam izpildei.

13.p.
Par nosaukumu precizēšanu pašvaldības objektos

/ziņo :O. Jurjevs/

Nepieciešamas precizēt objektu nosaukumus Vaiņodes novada pašvaldības elektrouzskaites iekārtām
pašvaldības objektos.

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.

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.1. Precizēt objektu nosaukumus un atrašanās vietu sekojošām Vaiņodes novada pašvaldības
elektrouzskaites iekārtām :

       13.1.1.  No objekta ar nosaukumu “ Angārs”  “ Darbnīcas” ,  Vībiņi. Embūtes pag., Vaiņodes nov., uz
“Kultūras nams” , Uzvaras iela 10, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
     13.1.2. No objekta ar nosaukums “ Muzejs”, Brīvības iela 2A , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
uz  “Senlietu krātuve” , Brīvības iela 2A,  Vaiņode, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.
     13.1.3. No objekta ar  nosaukums “ Pagasta ēka ”, Raiņa iela 23 A , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., uz  “Administratīvā ēka” , Raiņa  iela 23 A,  Vaiņode, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.

13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams AS “ Latvenergo” un Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

14.p.
Par Vaiņodes novada administratīvo komisiju

/ziņo: V. Jansons /
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Pamats: …p.k. …., adrese:… iela … … … pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums saņemts Vaiņodes novada
pašvaldībā 25.01.2017., iereģistrēts ar Nr2.1.11/77, ar lūgumu atbrīvot no administratīvas komisijas
locekļa pienākumiem.

Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons izvirza Vaiņodes novada pašvaldības
izpilddirektoru Egila Juzupa kandidatūru.

Egils Juzups piekrīt.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 61.pantu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
207.pantu,

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

14.1. Atbrīvot …  p.k. … no Administratīvās komisijas locekļa amata .
14.2. Apstiprināt Egilu Juzupu p.k. ….,  par komisijas locekli Vaiņodes novada pašvaldības
administratīvajā komisijā ar 01.02.2017.
14.3. Atļaut Egila Juzupam p.k. … apvienot Vaiņodes novada pašvaldības domes izpilddirektora amatu ar
Vaiņodes novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amatu.
14.4. Lēmuma izraksts iesniedzams  pašvaldības lietvedībā un …..izpildei.

15.p.
Par zemes nomas līguma slēgšanu ar Pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai”

/ziņo: E. Juzups /

Pamats: Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģistrācijas Nr. 40203013387, juridiskā adrese
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, kuru uz 19.08.2016. pilnvaras Nr.1 pamata pārstāv SIA “Clean R” valdes
loceklis ….. lūdz Vaiņodes novada pašvaldību iznomāt  zemes gabalu Vienības ielā 6, Vaiņodē, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., 200 m2 platībā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanai - šķiroto
atkritumu savākšanas laukuma izveidei.

 Priekšlikums noteikt nomas maksu EUR 0.28 + PVN  par kvadrātmetru .

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  26.01.2017. Finanšu  komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

15.1. Slēgt nomas līgumu ar Pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai”, reģistrācijas Nr. 40203013387,

juridiskā adrese Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, par zemes gabala ar kad. Nr.  6492 006 0808 nomu

Vienības ielā 6, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 200 m2 platībā.
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15.2. Noteikt nomas maksu 0.28 EUR (nulle euro 28 centi) par 1(vienu) kvadrātmetru . Nomas maksai

pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis.

15.3. Līgums spēkā no 2017. gada 01. februāra līdz 2023. gada 30. novembrim.

15.4. Pilnvarot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoru Egilu Juzupu slēgt nomas līgumu ar

pilnsabiedrību “ Vides pakalpojumi Liepājai”

15.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoram Egilam Juzupam un

pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

16.p.
Par  pašvaldības atbalstu  mūzikas skolas pedagogu algas mērķdotācijai

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Vaiņodes Mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada

domē, 24.01.2017. par pašvaldības atbalstu pedagogu algas mērķdotācijai Vaiņodes mūzikas skolā.

Saskaņā ar Kultūras ministrijas apstiprināto Valsts budžeta dotācijas sadalījumu 2017. gada janvārim-
augustam, izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības programmu finansēšanai, saskaņā ar
15.06.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1035 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes
mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas”, Vaiņodes Mūzikas skolai tiek paredzētas 5,39
pedagoģiskās slodzes, kas paredzētas 49 audzēkņu apmācībai.

Vaiņodes Mūzikas skolā mācās 60 audzēkņi. Lai varētu īstenot profesionālās ievirzes izglītības
programmas  prasības saskaņā ar licencēto programmu stundu skaitu, pietrūkst finansējums 0,357
pedagoģiskās likmes mēnesī.

Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
nosaka, ka no 2017.gada 1. janvāra profesionālās ievirzes pedagogu zemākā darba algas likme ir 680 eiro.

Lai notiktu stundu skaitam atbilstošs mācību process, lūdzu  iespēju  no 2017. gada 1. janvāra
līdz 31. augustam trūkstošo  pedagoģisko likmi – 242,76 eiro mēnesī,  segt no pašvaldības budžeta.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  26.01.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

16.1. Piešķirt finansējumu Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu algas mērķdotācijai 0.357  likmei  - EUR

242.76 mēnesī no 2017. gada 1. janvāra līdz 31.08.2017.

16.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības  grāmatvedībā izpildei.

17.p.
Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “ Vaiņode”

/ ziņo: V. Jansons/

Aprēķinātas sociālā atbalsta centra “ Vaiņode” sniegto maksas pakalpojumu faktiskās izmaksas.
Aprēķināts nepieciešamais pamatbudžeta finanšu līdzekļu apmērs  vienai personai sociālās aprūpes
pakalpojuma sniegšanai Sociālā atbalsta centrā ,,Vaiņode”. ( Pielikums  Nr. 11)

Vienas personas uzturēšanas (sociālās aprūpes pakalpojuma) faktiskās izmaksas mēnesī aprēķinātas –
374.12 EUR, kas sastāv no 3 komponentēm:

1. Ēdināšana – 99.00 EUR
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2. Sociālā aprūpe – 194.82 EUR
3. Īre – 80.30 EUR

Detalizēts sociālās aprūpes pakalpojuma aprēķins protokola pielikumā.
Sociālās aprūpes pakalpojums ir viens no pašvaldības funkcijām izrietošs pakalpojums. Pašvaldība ir
tiesīga noteikt mazāku maksu nekā pakalpojuma sniegšanas izmaksas, piešķirot atlaidi pakalpojuma
ņēmējiem - novada teritorijā deklarētiem iedzīvotājiem.

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 21. panta  pirmās daļas 14.
punkta  g apakšpunktu, 12. pantu  un 26.01.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

17.1. Noteikt ar 2017. gada 1. martu sociālā atbalsta centra “Vaiņode” sociālās aprūpes pakalpojuma
maksu  mēnesī 374.12 EUR ( trīs simti septiņdesmit četri euro, 12 centi).

17.2. Noteikt atlaidi ,Vaiņodes novadā deklarētām personām, maksai par sociālās aprūpes pakalpojumu
40,00  EUR apmērā no īres maksas mēnesī.

17.3. Noteikt  Vaiņodes novadā deklarētām personām mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu
334.12 EUR apmērā

17.4. Gadījumos, kad Vaiņodes novadā deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes
pakalpojuma apmaksai,  pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma,
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome  domes sēdē un
pieņem lēmumu par atlaidi personai individuāli.

17.5. Personām, kuras nav deklarējušas savu dzīvesvietu Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā
teritorijā noteikt  maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu 374.12 EUR( trīs simti septiņdesmit četri
euro, 12 centi) apmērā mēnesī.

17.6. Norīkot Sociālā atbalsta centra ,,Vaiņode” vadītāju Uģi Melbārdi  kā atbildīgo personu par sociālā
atbalsta  centram “Vaiņode” piešķirto budžeta līdzekļu ekonomiski lietderīgu un likumīgu
izlietojumu.

17.7. Uzdot sociālā atbalsta centra” Vaiņode” vadītājam Uģi Melbārdim informēt klientus par izmaiņām
apmaksā un izdarīt grozījumus līgumos ar klientiem

18.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības Budžeta plānu 2017. gadam

/ziņo: V. Jansons/

Iesniegts “ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2017. gadam”
projekts.

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu,
budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu;
46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
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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.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 26.01.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

18.1. Apstiprināt “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plānu

2017.gadam” projektu. (Pielikums Nr. 12)

18.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības

pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2017.gadam”. (Pielikums Nr. 13)

18.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .

18.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.

18.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai

elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.

19.p.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu medību trofeju izstādes rīkošanai

/ ziņo: V. Jansons/

Pamats: Mednieku sporta kluba Vaiņode  reģ. Nr.40008018443 iesniegums saņemts 26.01.2017.
Vaiņodes novada pašvaldībā , iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/78, ar lūgumu finansiāli atbalstīt mednieku klubu
trofeju izstādes organizēšanu ar līdzfinansējumu EUR 100, 00 apmērā.

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 26.01.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga,  Zigmunds

Mickus, Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta

novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  balsojumā nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

19.1. Piešķirt  Mednieku sporta klubam Vaiņode  līdzfinansējumu EUR 100.00 apmērā mednieku klubu
medību trofeju izstādes organizēšanai  Pārskaitot uz A/S Swedbank  kontu : LV
98HABA0551035117103.

19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības  grāmatvedībā izpildei
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Sēdi slēdz plkst. 1650

Sēdes vadītājs:        /personīgais paraksts/                                     V. Jansons

Sēdes protokolētājs:                       /personīgais paraksts/                                           I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2017.gada 6. janvārī


