LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Nr.8
Vaiņodes novada Vaiņodē
2019. gada 30. maijā
Sēde sasaukta plkst.830
Sēdi atklāj plkst.830
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Vita Barakauska
Piedalās deputāti – Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Arturs
Bluymbergs, Iveta Mame
Nepiedalās: Aiga Jaunzeme – slimības dēļ, Kaspars Kirpičenoks - pamatdarbs
Uzaicināti piedalīties un piedalās: izpilddirektors Normunds Pāvils, , juriste Evita Vanaga
Darba kārtība:
1. Par starpgabalu un nekustamo īpašumu izvērtēšana pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas
procedūras uzsākšanu
1.1. “Starpgabali pie Veldas graviņām” un “Starpgabali pie Pupuri – 1”
1.2.Celtnieku 4-14, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.
1.3.Ķiršu iela 12, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads
1.4. Elkoņu iela 1-2, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.
1.5. Kungu iela 31C-7, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.
2. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
3. Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem.
4. Par konkursa “Darīsim paši” nolikuma apstiprināšanu.
5. Par Vaiņodes novada kultūras nama telpu nomas maksu.
6. Par līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas centru”
7. Par pašvaldībai piederošas kustamas mantas 3. izsoli
8. Par personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem Vaiņodes novada pašvaldības iestādēm
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Deputāts Zigmunds Mickus iesaka pievienot darba kārtībai 9. punktu - Par Vaiņodes novada izglītības
iestāžu skolēnu un skolotāju apbalvošanu.
Balsojums par sēdes darba kārtību:
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome nolemj:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību
2. Pievienot pie sēdes darba kārtības papildus punktu:
9. Par Vaiņodes novada izglītības iestāžu skolēnu un skolotāju apbalvošanu.
3. Neizskatīt sēdē 8. punktu, jo tas tika noraidīts Finanšu komitejas sēdē.

1.p.
Par starpagabalu un nekustamo īpašumu izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un
atsavināšanas procedūras sākšanai
/ziņo: Oļegs Jurjevs /
1.1. Izvērtējot pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošos īpašumus, tika konstatēts, ka Vaiņodes novada
pašvaldība ir tiesiskais valdītājs diviem nekustamiem īpašumiem, kuri ir starpgabali, kuriem nav
piekļuve un tie šobrīd netiek lietderīgi izmantoti. Tie ir:




“Starpgabals pie Veldas graviņām”, kad. Nr. 6492 003 0050, 0.6 ha platībā, sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6492 003 0050, no kura 0.5 ha ir meža zeme, 0,1 ha ir cita veida zemes.
Zemes lietošanas mērķis ir mežsaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0201. Nekustamais
īpašums nav instrumentāli mērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Starpgabals robežojas ar
zemesgabaliem ar nosaukumu “/…/”, ar kad. apz. /…/ - īpašnieks /…/ un “/…/”, ar kad apz.
/…/ – īpašnieks /…/.

“Pie Pumpuriem 1”, ar kad. Nr. 6492 006 1158, 0.32 ha platībā, sastāv no zemesgabala ar
kad. apz. 6492 006 1158, 0.32 ha platībā, no kura 0.32 ha ir lauksaimniecībā izmantojama zeme.
Zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101. Nekustamais
īpašums nav instrumentāli mērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Starpgabals robežojas ar
zemesgabaliem ar nosaukumu “/…/”, ar kad. apz. /…/ - īpašnieks /…/ un “/…/”, ar kad apz.
/…/– īpašnieks /…/.
Minētie īpašumi nav nepieciešami pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir īpašumus piedāvāt
izpirkt tiem zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ attiecīgais zemes gabals, ja pieteiksies vairāk kā viens
īpašnieks, kuru zemei pieguļ starpgabals, starp viņiem tiks rīkota izsole, ar augšupejošu soli saskaņā ar
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma, 3. pantu: Pienākums
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar
finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu
līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai
par iespējami augstāku cenu;
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Pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma noteiktā kārtībā ir
tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu;
“Publiskas personas mantas atsavināšanas” likuma 44.panta 8. punktu, kas nosaka, ka Zemes
starpgabalu, kuram nav iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes
starpgabalu, kurš ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā
noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt: 1) tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru zemei
pieguļ attiecīgais zemes starpgabals, 3. panta 1. daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas nekustamo un
kustamo mantu var atsavināt: 1. pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2. pārdodot par
brīvu cenu; 4. panta 1. daļu - atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai.;
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
1.1.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Starpgabals pie
Veldas graviņām”, ar kad. Nr. 6492 003 0050, zemesgabals ar kad. apz. 6492 003 0050, 0.6 ha platībā,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
1.1.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Pie Pumpuriem
1”, ar kad. Nr. 6492 006 1158, zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 1158, 0.32 ha platībā, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov..
1.1.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā
nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas
īpašuma vērtēšanas standartiem.
1.2. Par NĪ /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: /…/, p.k. /…/, adrese: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 29.04.2019., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/434, ar lūgumu atļaut izpirkt
dzīvokli /…/, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt.
Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 0520 001 sastāv no 21 dzīvokļiem,
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Par dzīvokli /…/, kad. apz. /…/, Vaiņodē, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo telpu īres līgums Nr. /…/, noslēgts 2014. gada 02. jūnijā ar /…/.
Nekustamais īpašums Celtnieku iela 4, ar kad. Nr. 6492 006 0520, kurš sastāv no zemesgabala ar kad.
apz. 6492 006 0520, 0.4466 ha platībā, uz kura atrodas 21 dzīvokļu dzīvojamā māja, pieder Vaiņodes
novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. Dzīvoklis /…/, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo dzīvokļu
īpašumu pārdot, īrniekam.
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar
kopējo platību 36.00 kvm.
Pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma noteiktā kārtībā ir
tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai
tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5 punktā, noteikts atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 45.panta trešā daļa, atsavinot
valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā
“Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms
rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem un ceturtā daļa, īrnieks vai viņa ģimenes
locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli apliecinātu
vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu
un tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma
domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo
īpašuma kopējo platību.
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu;
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
1.2.1 Noteikt, /…/ domājamās daļas dzīvoklim Nr. /…/ daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu /…/, kas
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. /…/ un piekrītošajai zemes daļai ar kad.
apz. /…/.
1.2.2 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “/…/”, kad. apz.
/…/ ar kopējo platību /…/ kvm.
1.2.3 Uzsākt nekustamā īpašuma “/…/”, ar kad. apz. /…/, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov. atsavināšanas procedūru.
1.2.4 Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada
pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu,
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem.
1.2.5 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.3 . Par NĪ /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: /…/, p.k. /…/, adrese: /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 30.04.2019., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/439, ar lūgumu atļaut izpirkt
NĪ /…/, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt.
Konstatēts: Dzīvojamā māja “/…/”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. nav ierakstīta
zemesgrāmatā.
NĪ “/…/” kad nr. /…/ sastāv no 1 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. /…/ un zeme ar kad. Apz/…/
0.1209 ha. NĪ kadastrālā vērtība EUR /…/
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Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību
funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo NĪ pārdot, pirmkārt piedāvājot to izpirkt īrniekiem.
NĪ “/…/” ar dzīvojamo māju kad apz. /…/ un zemes gabalu kad. apz. /…/ platība 0.1209 ha ir iznomāts
/…/ dzīvojamo telpu īres līgums Nr. /…/.
Pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma noteiktā kārtībā ir
tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas
mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai
tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5 punktā, noteikts atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja
viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 45.panta trešā daļa, atsavinot
valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā
“Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms
rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem un ceturtā daļa, īrnieks vai viņa ģimenes
locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli apliecinātu
vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu
un tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu;
Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma
domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo
īpašuma kopējo platību.
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
1.3.1 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “/…/” kad nr. /…/ sastāv no 1
dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. /…/ un zeme ar kad. apz. /…/ 0.1209 ha.
1.3.2 Uzsākt nekustamā īpašuma “/…/”, ar kad. Nr. /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekam iegādāties nekustamo
īpašumu.
1.3.3 Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada
pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu,
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem.
1.3.4 Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
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1.4. Par Elkoņu iela 1-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Konstatēts: NĪ “Elkoņu iela 1-2”, kad. apz.. 6492 006 0642 001 002 ar kopējo platību 46.90 kvm. NĪ
kadastrālā vērtība EUR 1126,00. Īrnieku Elkoņu iela 1-2 nav.
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 0642 001 sastāv no 4 dzīvokļiem, zemes ar kad.
apz. 6492 006 0642, šķūņa ar kad. apz. 6492 006 0642 002, garāžas ar kad. apz. 6492 006 0642 003,
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada
pašvaldībai. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai.
Ierosinājums ir šo NĪ pārdot.
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Elkoņu iela 1-2, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 46,90 kvm.
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Elkoņu iela 1-2, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
un varētu ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā, dzīvoklim ir jānosaka domājamās daļas.
Pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma noteiktā kārtībā ir
tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu;
Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma
domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo
īpašuma kopējo platību;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 1. daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas
nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 1. pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2.
pārdodot par brīvu cenu; 4.panta 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu
var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai;
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
1.4.1. Noteikt, 469/2528 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 1 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Elkoņu
iela 1, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0642 001, šķūnim ar
kad. apz. 6492 006 0642 002, garāžai ar kad. apz. 6492 006 0642 003 un piekrītošajai zemes daļai ar
kad. apz. 6492 006 0642.
1.4.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Elkoņu iela 12”, kad. apz. 6492 006 0642 001 002 ar kopējo platību 46.90 kvm.
1.4.3. Uzsākt nekustamā īpašuma Elkoņu iela 1-2, ar kad. apz. 6492 006 0642 001 002, kas atrodas
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru.
1.4.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada
pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu,
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem.
1.4.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
1.5. Par Kungu iela 31C-7, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Konstatēts: NĪ “Kungu iela 31C-7”, kad. apz.. 6492 006 4224 001 007 ar kopējo platību 74.60 kvm.
NĪ kadastrālā vērtība EUR 2231,00. Īrnieku Kungu iela 31C-7 nav.
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Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 4224 001 sastāv no 8 dzīvokļiem, zemes ar kad.
apz. 6492 006 4224, šķūņa ar kad. apz. 6492 006 4224 002, atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov. Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav
nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo NĪ pārdot.
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Kungu iela 31C-7, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 74,60 kvm.
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Kungu iela 31C-7, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
un varētu ierakstīt dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā, dzīvoklim ir jānosaka domājamās daļas.
Pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma noteiktā kārtībā ir
tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu;
Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā kopīpašuma
domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo atsevišķo
īpašuma kopējo platību;
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 1. daļu, kas nosaka, ka Publiskas personas
nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: 1. pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2.
pārdodot par brīvu cenu; 4.panta 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu
var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju
nodrošināšanai;
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
1.5.1. Noteikt, 7460/52680 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 7 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Kungu
iela 31C, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 4224 001, šķūnim
ar kad. apz. 6492 006 4224 002 un piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 4224.
1.5.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Kungu iela 31C7”, kad. apz. 6492 006 4224 001 007 ar kopējo platību 74.60 kvm.
1.5.3. Uzsākt nekustamā īpašuma Kungu iela 31C-7, ar kad. apz. 6492 006 4224 001 007, kas atrodas
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru.
1.5.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada
pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu,
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem.
1.5.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā
Lielā ielā 4, Liepājā.
2.p.
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
/ziņo: V. Jansons /

Pamats: Biedrības “ Latvijas politiski represēto apvienība ” priekšsēdētāja /…/ vēstule saņemta
09.05.2019. Vaiņodes novada pašvaldībā un iereģistrēta ar Nr.2.1.11/2019/463, ar lūgumu finansiāli
atbalstīt politiski represēto personu salidojumu 2019. gada 3. augustā, Brīvdabas estrādē, Ikšķilē.
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Konstatēts: Biedrība “Latvijas politiski represēto apvienība” lūdz pašvaldības atbalstu Vaiņodes novadā
dzīvojošo politiski represēto personu dalības maksājumam 70 EUR (septiņdesmit euro) apmērā visu
Latvijas politiski represēto personu salidojuma organizēšana izdevumu segšanai.
Priekšlikums: Atbalstīt ar 70.00 (septiņdesmit euro).
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. pantu, pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
2.1. Atbalstīt biedrību „Latvijas potiski represēto apvienība“ pārskaitot EUR 70,00 (septiņdesmit euro
00 centi) biedrības norēķinu kontā pēc piestādītā rēķina, no pašvaldības pamata budžeta.
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.
3.p.
Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem
/ziņo: Z. Mickus /

Pamats: Saņemts 21.03.2019. Liepājas rajona sporta skolas iesniegums Nr.1.10/N42 ar lūgumu piešķirt
finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem un administrācijas
atalgojumam atlikušajiem 2019. gada mēnešiem par summu 507.08 euro mēnesī.
Ar 2019.gada 29.janvarā Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu Protokols Nr.2, 16.punktu “ Par
finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem”, dome nolēma
piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona sporta skolas
administratīviem izdevumiem par 2019.gada janvāri EUR 507.08 (pieci simti septiņi euro, 08 centi)
apmērā.
Ar 2019. gada 26. marta Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu Protokols Nr. 4, 23. punktu “Par
finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem”, dome nolēma
piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona sporta skolas
administratīviem izdevumiem par 2019.gada februāra, marta, aprīļa mēnešiem EUR 507.08 (pieci simti
septiņi euro, 08 centi) mēnesī.
Konstatēts: Liepājas rajona sporta skola lūdz piešķir finansējumu maija, jūnija, jūlija, augusta mēnešiem
507.08 (pieci simti septiņi euro, 08 centi) mēnesī
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 –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
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Dome NOLEMJ:
3.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas
administratīviem izdevumiem 507.08 (pieci simti septiņi euro un 08 centi) mēnesī par 2019.gada maija,
jūnija, jūlija un augusta mēnešiem.
3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Grobiņas pašvaldībā un Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.
4.p.
Par konkursa “Darīsim paši” nolikuma apstiprināšanu
/ziņo: I. Mame/
Iesniegts konkursa „Darīsim Paši 2019” nolikuma projekts, sagatavojis projektu vadītājs Oskars Zvejs.
Konkursu „Darīsim Paši 2019 ” organizē Vaiņodes novada dome. Konkursa mērķis ir veicināt Vaiņodes
novada iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves vides veidošanā, uzlabojot savas dzīves kvalitāti.
Konkursa realizācijai pašvaldības budžetā atvēlēti EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi).
Konkursā var piedalīties: ikviena Vaiņodes novadā reģistrēta biedrība un nodibinājums; fizisku
personu, novada iedzīvotāju neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.
2019.gada konkursā tiek atbalstīti projekti gan sabiedrisko un izglītojošo pasākumu Vaiņodes novada
iedzīvotājiem organizēšanas jomā (sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī pasākumi, kas
apvieno vairākas jomas), gan vides sakārtošanas un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamas vietas).
Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem nosacījumiem:
tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā; tam nav peļņas gūšanas
rakstura; projekts tiek realizēts Vaiņodes novadā.
Konkursa žūrija, 5 cilvēku sastāvā, kuras sastāvā ir 4 Vaiņodes novada domes Sociālo, kultūras un
izglītības lietu komitejas pārstāvji un novada domes projektu vadītājs, izvērtē projektus atbilstoši šajā
nolikumā noteiktajiem kritērijiem. 2019. gada konkursam par mērķauditoriju izvirzīt jauniešus,
jauniešu veidotos projektus. Komisijas lēmums par finanšu sadalījumu tiks virzīts uz Vaiņodes novada
domes sēdi apstiprināšanai.
Viena projekta īstenošanai maksimālais pieejamais finansējums ir EUR 700,00 .
Konkursa nolikums – pielikumā.
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. pantu, pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas);
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt konkursa „Darīsim Paši 2019” nolikuma projektu
4.2. Pieteikšanās termiņš no 30.05.2019. līdz 14.06.2019. plkst. 16.00
4.3. Viena projekta maksimālais pieejamais finansējums ir EUR 700.00
4.4. Apstiprināt konkursa žūriju sekojošā sastāvā:
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4.4.1. Aiga Jaunzeme;
4.4.2. Zigmunds Mickus;
4.4.3. Sandra Grosberga;
4.4.4. Iveta Mame;
4.4.5. Oskars Zvejs.
4.5. Konkursa žūrijas lēmums par finanšu sadalījumu tiek virzīts uz Vaiņodes novada domes sēdi
apstiprināšanai.
4.6. Uzdot datorspeciālistam konkursa nolikumu publicēt Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā.
4.7. Lēmuma izrakstu iesniegt projektu vadītājam izpildei.

5.p.
Par Vaiņodes kultūras nama telpu nomas maksu
/ ziņo: izpilddirektors Normunds Pāvils /
Pamatojoties uz Vaiņodes novada domes 26.06.2018. apstiprinātajiem noteikumiem “Par maksas
pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību”, grāmatvedis
– finansists Ingus Silnieks ir veicis telpu nomas maksas aprēķinus.
Ņemot vērā ka telpas paredzētas iznomāšanā ilgtermiņā, izmaksās nav iekļauti apsaimniekošanas
pamata pakalpojumi (elektrība, ūdens, kanalizācija, apkure, teritorijas uzturēšanas izmaksas) , tos
jānodrošina un jāorganizē nomniekam. Izdevumi plānotajiem remontdarbiem un būvdarbiem, kas
nepieciešami nekustamā īpašuma uzturēšanai nav iekļauti, jo nav sastādīts ēkas uzturēšanas plāns uz
nākamajiem gadiem. Nekustamā īpašuma nodokļa maksa ar nav iekļauta, tas jāaprēķina katru gadu un
maksa jāpiestāda nomniekam.

APSTIPRINĀTS ar Vaiņodes
novada pašvaldības domes,
2019. gada __.__________
sēdes lēmumu
(protokols Nr.__, ___,p.)
Saskaņots:
(amats; vārds,uzvārds)

Nekustamā īpašuma nosaukums un adrese:
Iznomājamās telpas nosaukums:
Iznomājamās telpas Nr.:

Posteņi

Vaiņodes kultūras nams,
Tirgoņu iela 23
Ēdnīca
1-30

Izdevumi EUR
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Izdevumi:

1. Pamatlīdzekļu nolietojums
1.1. Ēkas
1.2. pārējie
Pilnās izmaksas kopā EUR

1096,2
211,44
1307,64

Nekustamā īpašuma kopējā platība (m2)
Ēdnīcu telpu platība (m2)

1830,4
699,4

Iznomājamās telpas tarifs (bez PVN) EUR/m2
PVN (21%)
Iznomājamās telpas tarifs (ar PVN) EUR/m2

0,06
0,01
0,07

Aprēķinu sagatavoja:
(amats; vārds,uzvārds)
Pamatojoties uz:
Likuma “Par pašvaldībām” 21. panta 14. punkta b apakšpunktu: Dome var izskatīt jebkuru jautājumu,
kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar
likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par: pašvaldības dzīvojamā un nedzīvojamā fonda
īri (nomu);
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
1.1. Noteikt Vaiņodes kultūras nama telpu nomas maksu 0.06 EUR/m2 mēnesī, bez PVN.
1.2. Ja uz telpu nomu piesakās vairāki pretendenti, rīkot telpu nomas tiesību izsoli.

6.p.
Par līgumu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju”
/ziņo: O. Jurjevs/
Pamats: SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (Komercsabiedrība) līguma projekts, kurā
Komercsabiedrība apņemas savā darbībā veicināt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, sniegt ar
tūrisma darbību saistītos pakalpojumus, veicot šādus darbus:
1. Komercsabiedrība bez maksas ievieto novada tūrisma speciālista sniegto informāciju par tūrisma
pakalpojuma sniedzējiem (tūrisma informācija ir pārbaudīta, precīza par pakalpojuma sniedzēju, kas
sniedz kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus un pakalpojuma sniedzējs atbilst Komercsabiedrība
izstrādātajiem kritērijiem) datu bāzē www.liepaja.travel (visa informācija), drukātajos materiālos
atbilstoši materiāla specifikai, pasākumu kalendārā www.kalendars.liepaja.lv (lielākos novada
pasākumus).
2. Liepaja.travel sociālajos tīklos pārpublicē ar lielākajiem tūrisma pasākumiem novadā saistītās
aktualitātes angļu valodā.
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3. Konsultēt individuālos klientus un tūristu grupas, kas vēršas pēc informācijas Komercsabiedrība,
par tūrisma aktivitātēm novados:
3.1. nakšņošanas iespējas kemperiem
3.2. aktīvās atpūtas iespējas
3.3. darījuma tūrisma iespējas
3.4. velotūrisma iespējas
3.5. gastronomiskā tūrisma iespējas, u.c.
4. Pārstāvēt novada informāciju par tūrisma iespējām starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, kurā
piedalās Komercsabiedrība.
5. Iekļaujoties kopējā Latvijas tūrisma aktivitātēs, informēt novadu tūrisma informācijas centra
vadītājus par aktualitātēm tūrismā.
6. Vismaz divas reizes gadā tikties ar visiem novadu tūrisma informācijas centru vadītājiem, lai
pārrunāt kopīgas aktualitātes.
Komercsabiedrība 2019.gadā apņemas sniegt Domei šādus papildus pakalpojumus:
1. Iekļaut novada tūrisma objektus žurnālistu vai tūroperatoru vizīšu programmā, ja novada
teritorijā ir vizītes tematam vai programmai atbilstošs objekts;
2. Iesaistīšanās Domes tūristu piesaistes prioritātes izveidošanā – plānošana, izvērtēšana,
definēšana, pasākumu kopuma izveide
Līguma projekts pielikumā.
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 –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
6.1. Piedalīties ar līdzfinansējumu EUR 3000,00 (trīs tūkstoši euro un 00 centi) apmērā SIA „Liepājas
reģiona tūrisma informācijas birojs” deleģētā uzdevuma nodrošināšanai 2019.gadā.
6.2. Līgums spēkā līdz 31.12.2019.
6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

7.p.
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles rezultātiem
/ziņo: V.Jansons/
2019.gada 18. aprīlī bija paredzēta pašvaldībai piederošās kustamās mantas 2. izsole:
1. automašīna, vieglais pasažieru, marka: AUDI 80, reģ.Nr. CA 5676;
2. traktors K-701, reģ.nr.T6016LF

Mantas sākumcena:
1. automašīnai AUDI 80 – 195.00 euro plus pievienotās vērtības nodokli 40.95 euro,
kopā 235.95 euro;
2. traktoram K-701 – 4 000.00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis 840.00 euro,
kopā 4840.00 euro.
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Līdz 2019.gada 18. aprīlim nebija pieteicies neviens pretendents, pamatojoties uz iepriekš minēto
izsole atzīstama par nenotikušu
Priekšlikums samazināt izsoles sākumcenu par 40% un likt pašvaldībai piederošās kustamās mantas
uz atkārtotu izsoli.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts un 2. daļa nosaka, ka
publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.daļa , 6.panta otrā un trešā daļa
nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija norādot atsavināšanas veidu. Kustamās
mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona),
kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu.
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
7.1. Atzīt 2019.gada 18..aprīļa kustamās mantas izsoli par nenotikušu.
7.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsoles noteikumu projektu,
pielikumā.
7.3. Pārdot izsolē ar augšupejošu soli Vaiņodes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu:
7.3.1. vieglo pasažieru automašīnu marka: AUDI, modelis: 80, reģ. Nr. CA 5676, izlaiduma gads
1986.,
7.3.2. traktors K-701, reģ.nr.T6016LF, izlaiduma gads 1989.
7.4. Noteikt izsoles sākumcenu:
7.4.1. automašīnai AUDI 80 – 146.25 euro plus pievienotās vērtības nodokli 30.71 euro, kopā
176.96 euro;
7.4.2. traktoram K-701 – 3000.00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis 630.00 euro, kopā
3630.00 euro.
7.5. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē ir EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi).
7.6. Noteikt izsoles soli – EUR 20.00
7.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas:
7.7.1. par automašīnu AUDI 80, reģ. nr. CA 5676 – 14.63 euro, summai pieskaitāms pievienotās
vērtības nodoklis (PVN) 21% - 3.07 euro, kopā 17.70 euro;
7.7.2. par traktoru K-701, reģ. nr. T6016LF – 300.00 euro, summai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis (PVN) 21% - 63.00 euro, kopā 363.00 euro.
7.8. Punktā 7.5. un 7.7. minētie 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, LV3435, ar norēķinu karti.
7.9. Izsole notiek 2019.gada 18. jūnijā plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā
23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.
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8. p.
Par personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem Vaiņodes novada pašvaldības
iestādēm
/ziņo juriste Evita Vanaga/
Izslēgts no darba kārtības.

9. p.
Par Vaiņodes novada izglītības iestāžu skolotāju un skolēnu apbalvojumu
/ziņo Z. Mickus/
Pamatojoties uz Vaiņodes novada domes 25.05.2017. apstiprināto no “Vaiņodes novada pašvaldības
izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumu”, ir
sastādīts apbalvojamo Vaiņodes vidusskolas un Vaiņodes mūzikas skolas izglītojamo un pedagogu
saraksts. Apbalvošanai nepieciešami 786.00 (septiņi simti astoņdesmit seši) EUR.
Saraksts pielikumā
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. pantu, pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos
aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas).
Atklāti balsojot:
PAR –7 (Visvaldis Jansons; Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts, Zigmunds Mickus, Iveta
Mame, Arturs Blumbergs ), PRET – nav; ATTURAS – nav;
Dome NOLEMJ:
1.1. Piešķirt no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Vaiņodes vidusskolas un Vaiņodes mūzikas
skolas izglītojamo un skolotāju apbalvošanai 786.00 (septiņi simti astoņdesmit seši) EUR, atbilstoši
sastādītajam sarakstam.
1.2. Lēmums izsniedzams 1 eks. – grāmatvedībai; 1 eks. – Vaiņodes vidusskolas direktoram; 1 eks. –
mūzikas skolas direktoram
Sēde beidzas: plkst.900

Sēdes vadītājs:

Protokolēja:

…………………………………..

…………………………….

Visvaldis Jansons

Vita Barakauska

