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 SĒDES PROTOKOLS
Nr.11
Vaiņodes novada Vaiņodē
2019. gada 30. jūlijā
Sēde sasaukta plkst.1500
Sēdi atklāj plkst.1500
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Vita Barakauska
Piedalās deputāti –Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs,
Valdis Līkosts, Arturs Bumbergs
Nepiedalās: Zigmunds Mickus - atvaļinājums
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils.
Sēdes darba kārtība:

1. Par zemes gabala “Vaiņodes grantsbedres”, 1.48 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
2. Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu
2.1. par SIA “Rovetta” parāda piedziņu
2.2. par personas parāda piedziņu
3. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
3.1. Par NĪ Raiņa iela 62-11, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
3.2. Par NĪ Dīķu iela 13, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
3.3. Par NĪ Dīķu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
4. Par zemes lietošanas mērķa maiņu.
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu.
5.1. Personas iesniegums
6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu:
6.1. Personas iesniegums
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6.2. Personas iesniegums
7. Par atbalstu dalībai WDF pasaules čempionātā 2019 šautriņu mešanā
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Aiga
Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt sēdes darba kārtību.
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/

1.p.
Par zemes gabala “Vaiņodes grantsbedres”, 1.48 ha platībā nomas tiesību izsoles
noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
Pamats: Pašvaldībai piederoša lauksaimniecībā izmantojama zemes vienības daļa ar
nosaukumu „Vaiņodes grantsbedres”, 1.48 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 003 0666,
kuru ir nepieciešams sagatavot uz nomas tiesību izsoli.
Konstatēts: Zemes vienība „Vaiņodes grantsbedres” ar kadastra apzīmējumu 6492 003 0666,
20.04 ha platībā, atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: derīgo
izrakteņu ieguves teritorijas, NĪLM:0401, zemes vienība iznomāšanai paredzēta tikai zāles
pļaušanai, cita saimnieciskā darbība ir aizliegta, jo iepriekš uz zemesgabala atradies
atkritumu poligons.
Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts, reģistrēts zemesgrāmatā, pieder – Vaiņodes novada
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 10,29, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības.
Pamatojoties uz MK 19.06.2018, noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”, 32. punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu,
nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. 35. Šo noteikumu 33. punktā
minēto informāciju par atvasinātas publiskas personas neapbūvētu zemesgabalu publicē
attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī
citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas
tiesību pretendentu loku. 43. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst
iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas
līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā
termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja
iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu
atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 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 21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu
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dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma lietošanu
(izmantošanu).
Un 22.07.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai „Vaiņodes
grantsbedres” kadastra apzīmējums 6492 003 0666, 1.48 ha platībā.
1.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai “Vaiņodes
grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6492 003 0666, 1.48 ha platībā no 31.07.2019. līdz
19.08.2019. plkst. 1500.
1.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 10,29, nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
1.4. Nomas tiesību izsoles solis EUR 10,00 (bez PVN).
1.5. Zemes gabals iznomāšanas mērķis – zāles pļaušanai.
1.5. Zemes nomas līguma termiņš līdz 31.08.2024.
1.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama
Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
1.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A,
20.08.2019, plkst. 10:00.
1.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības
mājas lapā www.vainode.lv
1.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.
2.p.
Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu
/ziņo: O. Jurjevs/
2.1. par SIA “Rovetta” parāda piedziņu
Pamats: Zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, adrese Kūrmājas prospekts 11, 2. stāvs,
Liepāja, LV-3401, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 20.06.2019., iereģistrēts ar
Nr. 2.1.11/2019/578, ar lūgumu sniegt ziņas, vai minētajam nekustamajam īpašumam ir nodokļa
parāds, un uzaicina iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, ja tāds ir. Piedziņa tiek vērsta
SIA “Rovetta”, reģ. Nr. 50103279761, uz piederošo nekustamiem īpašumiem, […], kad. Nr.
[…], Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un “[…], kad. apz. […], Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
Konstatēts: SIA “Rovetta”, reģ. Nr. 50103279761, adrese Salamandras iela 1, Rīga, LV-1024,
par kopējā nekustamo īpašumu nodokļa parāda summa uz 30.07.2019 ir 787.43 – par
nekustamo īpašumu […], kad. Nr. […], kopējā parāda summa ir EUR 347.97 (parāda
pamatsumma EUR 337.55 un nokavējuma nauda EUR 10.42) un par nekustamo īpašumu,
[…], kad. Nr. […], EUR 439,46 (parāda pamatsumma EUR 396.66 un nokavējuma nauda
EUR 42.80) .
Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus
un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka
“noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar
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pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par EUR 150, Administratīvā akta –
maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā
stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās daļas 11. punktu, kas
nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus
šā likuma 26. panta paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu
likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Un 22.07.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu no SIA “Rovetta”, reģ.Nr. 50103279761, adrese Salamandras iela 1, Rīga, LV-1024,
kopējā nekustamo īpašumu nodokļa parāda summa uz 30.07.2019 ir EUR 787.43 - par
nekustamo īpašumu […], kad. Nr. […], kopējā parāda summa ir EUR 347.97 (parāda
pamatsumma EUR 337.55 un nokavējuma nauda EUR 10.42) un par nekustamo īpašumu[…],
kad. Nr. […], EUR 439,46 (parāda pamatsumma EUR 396.66 un nokavējuma nauda EUR
42.80) .
2.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam un tiesu izpildītājam izpildei.
2.2. par personas parāda piedziņu
Pamats: Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas, adrese Lielā iela 1, 2. stāvs, Talsi, LV3201, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 02.07.2019., iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2019/607, ar lūgumu sniegt ziņas, vai minētajam nekustamajam īpašumam ir nodokļa
parāds, un uzaicina iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, ja tāds ir. Piedziņa tiek vērsta
uz […], p.k.[…], uz piederošo nekustamiem īpašumiem, […], kad. Nr. […], Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov..
Konstatēts: […], p.k.[…], “[…]”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, par nekustamo
īpašumu “[…]”, kad. Nr. […], kopējā nekustamo īpašuma nodokļa parāda summa ir EUR
123,78 (parāda pamatsumma EUR 118,00 un nokavējuma nauda EUR 5,78).
Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus
un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka
“noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar
pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un
nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes
kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par EUR 150, Administratīvā akta –
maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā
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stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās daļas 11. punktu, kas
nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus
šā likuma 26. panta paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu
maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes,
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu
likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu
(turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Un 22.07.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.2.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu no […], p.k.[…], “[…]”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, kopējā nekustamo
īpašumu nodokļa parāda summa uz 30.07.2019 ir par nekustamo īpašumu “[…]”, kad. Nr. […],
ir EUR 123,78 (parāda pamatsumma EUR 118,00 un nokavējuma nauda EUR 5,78).
2.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam un tiesu izpildītājam izpildei.
3.p.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
/ziņo: O. Jurjevs /
3.1. Par NĪ Raiņa iela 62-11, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: […], p.k. […], adrese: […], Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 11.03.2019., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/262, ar
lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli Raiņa iela 62-11, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Izdevumus garantē atmaksāt.
Konstatēts: 08.07.2019 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā
adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts vienistabas dzīvokļa ar kopējo
platību 29.70 kvm īpašums ar nosaukumu Raiņa iela 62-11, kadastra Nr. 6492 900 0223, kurš
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošām
2970/82250 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 4244
001, no zemes ar kad. apz. 6492 006 4244 – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā,
fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2019.gada 21. jūnijā, aprēķināta: EUR
1287.00 (Viens tūkstotis divi simti astoņdesmit septiņi euro). Ar atsavināšanu saistītie
izdevumi: NĪ inventarizācijas izmaksas EUR 114.40 (viens simts četrpadsmit euro, 40 centi),
NĪ novērtēšana EUR 84,70 (astoņdesmit četri euro, 70 centi). Kopējā atsavināšanas summa
sastāda EUR 1486.10 (Viens tūkstotis četri simti astoņdesmit seši euro un 10 centi). Dzīvojamo
telpu īres līgums 2007. gada 28. novembris Nr. 40-07 ar […]. Ar 2019. gada 30. aprīļa, Vaiņodes
novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 5, 9. p., nekustamais īpašums Raiņa iela 62-11,
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 900 0223, nav nepieciešams pašvaldību
funkciju pildīšanai un nododams atsavināšanas procedūras uzsākšanai.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts,
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
36.pants. (3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš
nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu
termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas
organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības
nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā
nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants.
Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona 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;
Un 22.07.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.1.1. Atsavināt […], p.k. […], dzīvokļa īpašumu Raiņa iela 62-11, kadastra Nr. 6492 900
0223, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošām
2970/82250 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 4244
001, no zemes ar kad. apz. 6492 006 4244 par EUR 1486.10 (Viens tūkstotis četri simti
astoņdesmit seši euro un 10 centi).
3.1.2. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārskaitot naudu uz pašvaldības
bankas kontu vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā,
Vaiņodes novadā, maksājot 6% gadā no nenomaksātās summas.
3.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.
3.1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja.
3.2. Par NĪ Dīķu iela 13, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: […], p.k. […], dzīvojošs [...], Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 09.06.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/572, ar lūgumu
atļaut izpirkt NĪ “Dīķu iela 13” kad. Nr. 6492 006 4227, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt.
Konstatēts: 08.07.2019 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā
adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums Dīķu iela
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13 ar kad nr. 6492 006 4227, sastāv no viena dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006
4227 001 un zeme ar kad. apz. 6492 006 4227 0.0851 ha. – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā
un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2019. gada 21. jūnijā, aprēķināta:
EUR 2072.00 (divi tūkstoši septiņdesmit divi euro un 00 centi), no kuras zemes vērtība ir EUR
518.00, (pieci simti astoņpadsmit euro), bet dzīvojamās ēkas – EUR 1554.00 (Viens tūkstotis
pieci simti piecdesmit četri euro.) . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: vērtēšana EUR 193.60.
Par NĪ “Dīķu iela 13” […] noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 195-2017.
Ar 2017. gada 20. jūlija, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 2 , 9.p., 9.3,
nekustamais īpašums Dīķu iela 13, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006
4227 ir uzsākama atsavināšanas procedūra. Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes
novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts,
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants.
Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona 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;
un 22.07.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.2.1. Atsavināt […], p.k. […], nekustamo īpašumu “Dīķu iela 13” ar kad nr. 6492 006 4227,
kas sastāv no viena dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 4227 001 un zeme ar kad.
apz. 6492 006 4227 0.0851 ha platībā par EUR 2265,60 (divi tūkstoši seši simti sešdesmit pieci
euro un 60 centi).
3.2.2. Samaksu vienā maksājumā pārskaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības
kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, līdz
31.08.2019.
3.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.
3.2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja.

3.3. Par NĪ Dīķu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: […], p.k. […], adrese: […], Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 18.07.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/635, ar
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lūgumu atļaut izpirkt dzīvojamo māju adresē – Dīķu ielā 4, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov. Izdevumus garantē atmaksāt.
Konstatēts: 12.07.2019 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā
adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums Dīķu iela 4
ar kad nr. 6492 006 0597, sastāv no dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0597 001 un zeme
ar kad. apz. 6492 006 0597 0.1240 ha. – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts
dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2019. gada 12. martā, aprēķināta: EUR 3631.00 (trīs
tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro un 00 centi), no kuras zemes vērtība ir EUR 908.00,
(deviņi simti astoņi euro), bet dzīvojamās ēkas – EUR 2723.00 (divi tūkstoši septiņi simti
divdesmit trīs euro.) . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: vērtēšana EUR 193.60.
2017. gada 29. septembrī noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 248-2017, par visu
dzīvojamo māju.
Ar 2018. gada 28. augusta, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 11 , 11.p.,
nekustamais īpašums Dīķu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006
0597 ir uzsākama atsavināšanas procedūra. Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes
novada pašvaldību.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai
publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts,
atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks
vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
36.pants. (3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš
nedrīkst būt lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus
gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu
termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma
summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. Institūcija, kas
organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt pircējam tiesības
nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā
nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants.
Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona 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;
un 22.07.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.3.1. Atsavināt […], p.k. […], nekustamo īpašumu “Dīķu iela 4” ar kad nr. 6492 006 0597,
kas sastāv no dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0597 001 un zeme ar kad. apz. 6492 006
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0597 0.1240 ha par EUR 3824.60 (trīs tūkstoši astoņi simti divdesmit četri euro un 60 centi).
3.3.2. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārskaitot naudu uz pašvaldības
bankas kontu vai pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā,
Vaiņodes novadā, maksājot 6% gadā no nenomaksātās summas.
3.3.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.
3.3.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja.
4.p.
Par zemes lietošanas mērķa maiņu
/ziņo: O. Jurjevs/
Pamats: SIA “KURZEMES TĪRUMI UN MEŽI”, Reģ.Nr. 40003781688, adrese: Priedaines
iela 33a, Rīga, LV1029, pilnvarotās persona […], p.k. […], dzīv. […], Grobiņa, Grobiņas nov.,
LV3430, iesniegums saņemts 04.07.2019, Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2019/618, ar lūgumu mainīt zemes lietošanas mērķi NĪ “[…]”, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., kad. Nr. […], ietilpstošajam zemesgabalam ar kad. apz. […], kopējā platībā 56.8 ha
platībā, zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā izmantojamas zemes NĪLM:0101 uz
mežsaimniecībā izmantojamu zemi NĪLM: 0201.
Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “[…]i”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad.
Nr. […], sastāv no zemesgabala ar kad. apz. […], 56.8 ha platībā sastāv no. 23.0 ha
lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 31.3 ha – meža zemes, 1.4 ha – purviem, 0.4 ha zem
ūdens esoša zeme, 0.4 ha zem ceļiem esošas zemes un 0.3 ha cita veida zemes. Zemes lietošanas
mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme NĪLM 0101. Pielikumā pievienota SIA
“KURZEMES TĪRUMI UN MEŽI”, 03.01.2019 izdota pilnvara.
Pamatojoties uz: Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu.
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 30.
punktu.
Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.1. Nekustamā īpašumā “[…]”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. […], ietilpstošajai
zemes vienībai ar kad. apz. […], 56.8 ha platībā, mainīt zemes lietošanas mērķi no
lauksaimniecībā izmantojama zeme NĪLM 0101 uz mežsaimniecībā izmantojamu zemi
NĪLM:0201.
4.2. Lēmumam pievienojams zemes gabala grafiskais pielikums.
4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam
izpildei.
4.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja.
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5.p.
Par zemes nomas līguma slēgšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
Personas iesniegums
Pamats: […], p.k. […], deklarētā dzīvesvieta […], Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
iesniegums saņemts 28.06.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2019/600, ar lūgumu iznomāt zemes gabala, ar nosaukumu Baznīcas iela 1B, kadastra
apzīmējums 6492 006 0966, 0.16 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai uz pieciem gadiem.
Konstatēts: nekustamais īpašums Baznīcas iela 1B, kadastra Nr. 6492 006 0966, kurš sastāv
no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0966, kopējā platībā 0.16 ha, Zemesgabals
sastāv no 0.16 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts
zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un
17.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
5.1. Ar 2019. gada 1. augustu slēgt zemes nomas līgumu ar […], p.k. […], par zemes gabalu ar
Baznīcas iela 1B, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0966, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., 0.16 ha platībā, līdz 31.07.2024., mazdārziņa vajadzībām.
5.2. Noteikt zemes nomas maksu 0.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
5.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
5.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
5.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek
parakstīts, tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
5.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
5.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja.
6.p.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
6.1. Personas iesniegums
Pamats: […], p.k. […], deklarētā dzīvesvieta […], Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
iesniegums saņemts 26.06.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2019/595, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu NR. V342, par zemes gabalu, ar
nosaukumu Raiņa iela 56B, kadastra apzīmējums 6492 006 0671, 0.0305 ha platībā, mazdārziņa
uzturēšanai.
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Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V342 ar […] noslēgts 2014. gada 1. jūlijā, par zemes
gabalu ar nosaukumu Raiņa iela 56B, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0671, 0.0305 ha platībā
mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem gadiem. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.,
30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
6.1.1 Pagarināt 2014. gada 1. jūlija zemes nomas līgumu Nr. V342, noslēgtu ar […], p.k. […],
par zemes gabalu Raiņa iela 56B, kadastra apzīmējumu 6492 006 0671, kas atrodas Vaiņodē,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.0305 ha platībā, līdz 31.07.2024., mazdārziņa uzturēšanai.
6.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 0.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
6.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
6.1.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
6.1.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās
netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
6.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
6.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja.

6.2. Personas iesniegums
Pamats: […], p.k. […], deklarētā dzīvesvieta […], Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
iesniegums saņemts 12.06.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2019/563, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu NR. V343, par zemes gabalu, ar
nosaukumu Raiņa iela 56B, kadastra apzīmējums 6492 006 0671, 0.0574 ha platībā, mazdārziņa
uzturēšanai.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V343 ar […] noslēgts 2014. gada 1. jūlijā, par zemes
gabalu ar nosaukumu Raiņa iela 56B, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0671, 0.0574 ha platībā
mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem gadiem. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.,
30.2 un 31.punktu.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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6.2.1 Pagarināt 2014. gada 1. jūlija zemes nomas līgumu Nr. V343, noslēgtu ar […], p.k. […],
par zemes gabalu Raiņa iela 56B, kadastra apzīmējumu 6492 006 0671, kas atrodas Vaiņodē,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.0574 ha platībā, līdz 31.07.2024., mazdārziņa uzturēšanai.
6.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 0.5% no kadastrālās vērtības nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
6.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
6.2.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
6.2.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās
netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
6.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
6.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepāja.

7.p.
Par atbalstu dalībai WDF pasaules čempionātā 2019 šautriņu mešanā
/ziņo: I.Mame/

Pamats: Biedrības “ Latvijas Darts organizācija” priekšsēdētāja […] vēstule, saņemta
20.06.2019. Vaiņodes novada pašvaldībā un iereģistrēta ar Nr.2.1.11/2019/581, ar lūgumu
finansiāli atbalstīt Vaiņodes novada sportistu […] un […] dalību pasaules reitinga sacensībās
šautriņu mešanā (darts) “WDF Pasaules čempionāts 2019 ”Rumānijā no 2019. gada 7. līdz 12.
oktobrim.
Konstatēts: No 2019.gada 7. līdz 12.oktobrim Rumānijā norisināsies Pasaules reitinga
sacensības šautriņu mešanā (darts) “WDF Pasaules čempionāts 2019”. Dalību turnīrā pieteikusi
arī biedrība “Latvijas Darts organizācija”, kas ir vienīgā oficiālā institūcija Latvijā šajā sporta
veidā. Latvijas izlasi pārstāvēs kopā 8 sportisti, no tiem Latvijas izlases sastāvā iekļauti un
sacensībā piedalīsies Vaiņodes novada sportisti […] un […].
Priekšlikums: Atbalstīt ar Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu sportistus […] un […]
dalību pasaules reitinga sacensībās šautriņu mešanā (darts) “WDF Pasaules čempionāts 2019”
Rumānijā ar kopējo summu 612.00 euro (seši simti divpadsmit 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.
un, 22.07.2019. Finanšu komitejas sēdes lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra
Grosberga, Aiga Jaunzeme, Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
7.1. Piešķirt [...] un [...] dalībai pasaules reitinga sacensību šautriņu mešanā (darts) “WDF
Pasaules čempionāts 2019” Rumānijā Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu par kopējo
summu 612.00 euro (seši simti divpadsmit euro 00 centi) apmērā
7.2. Līdzfinansējums ieskaitāms no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta biedrības
„Latvijas Darts organizācija“ kontā
A/S Swedbank, SWIFT: HABALV22, konts:
LV41HABA0551014308137.

13
7.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

Sēdi slēdz plkst.1530

Sēdes vadītājs:

Sēdes protokolētājs:

Protokols parakstīts 2019.gada 31.jūlijā

V.Jansons

V. Barakauska

