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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

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS

Nr. 4

Vaiņodes novada Vaiņodē
2014.gada 31. janvārī

Sēde sasaukta: plkst.800

Sēdi atklāj: plkst.800

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte

Piedalās – Deputāti: Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, Zigmunds
Mickus

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Sandra Grosberga ( pamatdarba dēļ ), Aigars Dīks

Uzaicināts piedalīties – nav

Darba kārtībā:

1. Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem
2. Par grozījumiem 12.04.2013. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes protokolā Nr.7, 6.1.p.
„Par projektu iesniegšanu”
3. Par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu
4. Par papildinājuma izdarīšanu  Vaiņodes  novada domes 20.12.2012.sēdes lēmumā  Nr.1p.
„Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”

Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības un papildināt ar

5. punktu „ Par atlīdzību amatieru teātra  kolektīva vadītājai ”
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1.p.
Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem

izdevumiem
/V. Jansons/

Pamats: Saņemts Liepājas rajona sporta skolas iesniegums 28.01.2014. Vaiņodes novada
domē iereģistrēts Nr.3-6/89, ar lūgumu apstiprināt un atbalstīt sadarbību ar Liepājas rajona
Sporta skolu un piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem  2014. gadam par summu
EUR  3371.00
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.);

Atklāti balsojot:
PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga
Jaunzeme, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta
skolas administratīviem izdevumiem par periodu no 2014.gada janvāra līdz 2014.gada
31.decembrim EUR 3371.00 ( trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit viens euro, 00 centi)
1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Liepājas rajona Sporta skolā un Vaiņodes novada
pašvaldības grāmatvedībā.

2.p.
Par grozījumiem 12.04.2013. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes protokolā Nr.7,

6.1.p.” Par projektu iesniegšanu”
/V. Jansons/

Hokeja laukuma izveide. Laukuma izmērs 15x30. Pamatā asfalts, apmales no ūdensizturīga
lamināta, apgaismojums. Vasaras periodā iespējams izmantot citām aktivitātēm.

Konstatēts: 12.04.2013. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē protokols Nr.7, 6.1.p. nolēma
projektu īstenot par Ls 19800, bet par tādu summu tas nav iespējams, tādēļ nepieciešamas
izdarīt grozījumus iepriekšminētā sēdes lēmumā.

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. panta 1. daļas
6.p. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā
arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;

Atklāti balsojot:
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PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga
Jaunzeme, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1. Izdarīt grozījumus 12.04.2013. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes protokolā Nr.7,
6.p „ Par projektu iesniegšanu” un izteikt 6.1.punktu šādā redakcijā:

„6.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu „Daudzfunkcionāla sporta laukuma izbūve Vaiņodē”.
Vaiņodes novada dome apliecina, ka pašvaldības budžetā ir līdzekļi projekta īstenošanai EUR
79366.00 (septiņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti sešdesmit seši euro 00 centi), tai skaitā
PVN.”

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Lauku atbalsta dienestā
2.3. Uzdot projektu vadītājam Oskaram Zvejam iesniegt lēmuma izrakstu

3.p.
Par pašvaldībai piekrītošu zemes gabalu

/V. Jansons/
Pamats: saskaņojot „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un
izbūve Vaiņodes pašvaldībā” projektu Valsts zemes dienestā tika konstatēts, ka viens no
zemesgabaliem  ar nosaukumu „Brīvības iela 26a”, ar kad. apz. 6492 006 0864, 1.6 ha platībā,
kuram ir izsniegta būvatļauja, pamatojoties  uz to, ka Vaiņodes novada pašvaldībai ir uz to
zemes gabalu īpašuma vai lietošanas un apbūves tiesības, bet reāli zemesgabals ir iekļauts
reformas zemju sarakstā, kas liedz to izmantot būvprojektā lai novērstu šo  nepilnību
Vaiņodes novada domei ir jāpieņem lēmums, ka šis zemesgabals ir piekritīgs Vaiņodes
novada pašvaldībai.
Konstatēts:
Zemesgabals ar nosaukumu „Brīvības iela 26a”, ar kadastra apz. 6492 006 0864, 1,6 ha
platībā ir iekļauta reformas zemju sarakstā, bet būvatļaujā Nr. 71-53, ar objekta nosaukumu
„Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu  būvniecība Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta
Vaiņodes ciemā”, tā iekļauta zemesgabalu sarakstā uz kurām Vaiņodes novada pašvaldībai ir
lietošanas un apbūves tiesības. Tādejādi rodas nepilnības, kas liedz šo zemesgabalu izmantot
apbūvei.
Pamatojoties uz 29.03.1995 likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3. panta, (2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz
attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā
piederēja fiziskajām un juridiskajām personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas
kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma
tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja:
2) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgi neapbūvēti zemes gabali paredzēti jaunu
pašvaldības ēku (būvju) celtniecībai vai pašvaldību funkciju īstenošanai;
Un 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 2.9 un
2.10. punktu, adresācijas objekts ir: dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai
darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); telpu grupa un III nodaļu .

Atklāti balsojot:
PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme,
Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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3.1.  Noteikt, ka  zemesgabals ar nosaukumu „Brīvības iela 26a”, ar kadastra apz. 6492 006
0864, 1,6 ha platībā ir piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Pamatojoties uz likumu „Par
valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3. panta,
2.daļu.
3.2.Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apz. 6492 006 0864, 1,6 ha platībā adresi „Brīvības
iela 26a ”
3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienestā un pašvaldības zemes lietu
speciālistam

4.p.
Par papildinājumu izdarīšanu Vaiņodes novada domes 20.12.2012. sēdes protokolā

Nr.23, 1.p. „ Par zemes tiesību lietošanas tiesību izbeigšanu”
/V. Jansons/

Pamats: Valsts zemes dienests veicot datu atlasi par Vaiņodes novada domes piekrītošajiem
īpašumiem, konstatēja, ka Vaiņodes novadā palikuši īpašumi, kam Vaiņodes novada dome
reģistrēta kā lietotājs, kam tā vairs nevajadzētu būt. Izlases veidā pārbaudot šos īpašumus,
konstatēts, ka kadastra sistēmā dati aktualizēti pamatojoties uz Vaiņodes novada domes
20.12.2012. lēmumu „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu”. Minētā lēmuma punktā 1.1 un
1.2 minētās zemes vienības ir Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgas zemes , bet lēmumā
nav norādīta atsauce uz attiecīgu normatīvo aktu, pamatojoties uz kura zeme piekrīt
pašvaldībai. Lai sakārtotu šo neatbilstību, jāpapildina 20.12.2012. lēmums „Par zemes
lietošanas tiesību izbeigšanu” ar 1.3.p.  ar atbilstošu normatīvo aktu (likuma „Par valsts un
pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās
daļas 1. punktu, kurā noteikts, ka „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru
atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu
izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas
līgumi”).
Konstatēts:  20.12.2012. lēmumā „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” 14 personām tika
izbeigtas lietošanas tiesības, lēmums tika pieņemts pamatojoties uz VZD Kurzemes reģionālās
nodaļas atsūtīto zemju sarakstu.
pamatojoties uz kura zeme piekrīt pašvaldībai. Lai sakārtotu šo neatbilstību, jāpapildina
20.12.2012.  lēmums „Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” ar 1.3.p.  ar atbilstošu
normatīvo aktu (likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to
nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3. panta piektās daļas 1. punktu, kurā noteikts, ka „zemes
reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības vārda zemesgrāmatā
ierakstāma: 1) apbūvēta lauku apvidus zeme, par kuru atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25. panta
ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi”

Atklāti balsojot:
PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme,
Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1. Izdarīt grozījumus 20.12.2012. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes protokolā
Nr.23,1.p „ Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu” un izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā:
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„1.3. Noteikt 1.1. punktā un 1.2. punktā minētām zemes vienībām statusu: Vaiņodes novada
pašvaldībai piekritīgas zemes.” Pamatojoties uz likuma „ Par valsts un pašvaldību zemes
īpašuma  tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās ” 3 .panta piektās daļas 1.punktu, kurā
noteikts , ka „zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības  vārda
zemesgrāmatā ierakstāma 1.)apbūvēta lauku apvidu zeme, par kuru atbilstoši Valsts un
pašvaldību īpašuma privatizācijas  un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likuma 25. panta ceturtajai daļai noslēdzami zemes nomas līgumi”

4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālajā nodaļā un
pašvaldības zemes lietu speciālistam G. Taujēnai

5.p.
Par atlīdzību amatieru teātra  kolektīva vadītājai

/V. Jansons/

Pamats: Vaiņodes kultūras namā izveidots amatierteātris. Kolektīva vadītāja Inga Ezeriete
mēro ceļu no Skrundas uz Vaiņodi.

Pamatojoties uz likumu par 15. panta 1. daļas 5p. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas:
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.);

Atklāti balsojot:
PAR –6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga
Jaunzeme, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1. Noteikt amatierteātra kolektīva vadītājai darba samaksu EUR 70,00 (septiņdesmit
euro,00centi), pēc nodokļu nomaksas mēnesī ar 01.02.2014.

5.2. Kompensēt amatierteātra kolektīva vadītājai ceļa izdevumus EUR 60,00 (sešdesmit
euro,00centi) mēnesī ar 01.02.2014.

5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā

Sēdi slēdz plkst. 830

Sēdes vadītājs: /paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētājs: /paraksts/ I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2014.gada 6.februārī
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