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.13
Vaiņodes novada Vaiņodē
2019. gada 24. septembrī
Sēde sasaukta plkst.1530
Sēdi atklāj plkst.1530
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Vita Barakauska
Piedalās deputāti –Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs,
Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus
Nepiedalās: nav
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils

Sēdes darba kārtība:
1. Par zemes nomas līguma slēgšanu, personas iesniegums
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu, personas iesniegums.
3. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”,
atkārtotas atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšana.
4. Par nekustamā īpašuma “Embūte 3”, nekustamā īpašuma izvērtēšana pašvaldības
funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu
5. Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-12, atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšana.
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
7. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “Vaiņodes grantsbedres”, 2.39 ha , nomas
tiesību izsoles protokola apstiprināšanu.

8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
10. Par Vaiņodes novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem no 01.09.2019.
11. Par izmaiņām Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā un darba algās.
12. Par Vaiņodes novada bāriņtiesu.
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13. Par finansējumu Vaiņodes novada pedagogu Skolotāju dienas pasākumam.
14. Par finansējumu automašīnu stāvlaukuma izbūvei Avotu ielā 4, Vaiņodē.
15. Dažādi
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Aiga
Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); 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-sezuprotokoli/
1.p.
Par zemes nomas līguma slēgšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

/…/ iesniegums
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
iesniegums saņemts 10.09.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/825,
ar lūgumu iznomāt zemes gabala, ar nosaukumu “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492 006 0659,
0.12 ha platībā uz pieciem gadiem.
Konstatēts: nekustamais īpašums “Ābelītes”, kadastra Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, kopējā platībā 16.02 ha, Zemesgabals sastāv
no 15.59 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43- zem ceļiem esoša zeme. Nekustamais
īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Iznomāts 56
personām, mazdārziņu vajadzībām. 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” 29.3,30.2
un 31. punktu, Finanšu jautājumu komitejas lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1. Ar 2019. gada 1. oktobri slēgt zemes nomas līgumu ar /…/, p.k. /…/, par zemes gabalu ar
“Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., 0.12 ha platībā, līdz 30.09.2024., mazdārziņa vajadzībām.
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 0.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
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maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice.
1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek
parakstīts, tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
2.p.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/ziņo: O.Jurjevs/

Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 04.09.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/797, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu NR. V351, par zemes gabalu, ar nosaukumu “Starpgabals”,
kadastra apzīmējums 6492 005 0130, 0.4 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. /…/ ar /…/ noslēgts 2014. gada 3. septembrī, par zemes
gabalu ar nosaukumu “Starpgabals”, ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0130, 0.4 ha platībā
palīgsaimniecības vajadzībām. 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.,
30.3 un 31.punktu, tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1 Pagarināt 2014. gada 3. septembra zemes nomas līgumu Nr. /…/, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/,
par zemes gabalu “Starpgabals”, kadastra apzīmējumu 6492 005 0130, kas atrodas Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., 0.4 ha platībā, līdz 31.08.2024., palīgsaimniecības vajadzībām.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
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.
2.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
2.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
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3.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”,
atkārtotas atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O.Jurjevs/

2018.gada 27. novembra Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.16, 10.p.) nolēma, ka
nekustamais īpašums “Kazbara Dīķis”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492
004 0138, nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un nodots atsavināšanai.
Ar 2018.gada 18. decembra Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.17, 3.p.) apstiprināti izsoles
noteikumi, līdz 2019.gada 13. februārim nepieteicās neviens izsoles dalībnieks. 2019.gada 14.
februāra izsole uzskatāma par nenotikušu. Izsoles sākumcena 26 300 EUR (divdesmit seši tūkstoši
trīs simti euro).
Ar 2019.gada 27. februāra Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.3, 14.p.) apstiprināti
atkārtotas izsoles noteikumi, līdz 2019.gada 8. aprīlim nepieteicās neviens izsoles dalībnieks.
2019.gada 9. aprīļa izsole uzskatāma par nenotikušu. Izsoles sākumcena 23 670 EUR (divdesmit
seši tūkstoši trīs simti euro). Izsoles sākumcena tika samazināta par 10 %.
2018. gada 9. novembrī saņemts novērtējums no SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA”, reģ.
Nr.40003035771, Nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, kad. Nr. 6492 004 0156, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., zemes vienības 8.69 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0138. Tirgus vērtība 26
300 EUR (divdesmit seši tūkstoši trīs simti euro).
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda
Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000583198. Par nekustamo īpašumu vai tā
daļu nav nodibinātas īres līgumiskās attiecības.
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1. punktu
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka
pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu;
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu komitejas lēmumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
3.1 Atzīt 09.04.2019. Nekustamā īpašumā “Kazbara dīķis” atsavināšanas izsoli par nenotikušu.
3.2. Izsludināt atkārtotu izsoli NĪ “Kazbara dīķis”, samazinot izsoles sākuma cenu par 40% no
nosacītās cenas.
3.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
kadastra numurs 6492 004 0156, izsoles noteikumu projektu
3.4. Noteikt izsoles datumu 2019.gada 04. novembris, plkst. 11.00
3.5. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
3.6. Izsoles sākumcena: 15780.00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit euro 00
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centi).
3.7. Izsoles solis: EUR 158.00 (Viens simts piecdesmit astoņi euro 00 centi).
3.8. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 1578.00 (viens tūkstotis
pieci simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi).
5.9. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā
Vaiņodes novada vēstis.
4.p.
Par nekustamā īpašuma “Embūte 3” izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un
atsavināšanas procedūras uzsākšanu
/ ziņo: O. Jurjevs/

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “Embūte 3”, ar kad. Nr. 6454 003 0349, sastāv
no zemes vienību ar kad. apz. 6454 003 0349, 0.48 ha, dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6454 003 0349
001, šķūnis ar kad. apz. 6454 003 0349 002.
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Embūtes pagasta zemesgrāmatas
nodalījums Nr. 140. Dzīvokļa īpašumam Nr.3 atvērts nodalījums Nr. 140-3. Domājama daļa
183/322. Minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir
īpašumu pārdot izsolē 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;
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 3. panta 1 daļas 1. punktu, 2. daļu, 4. panta 1. daļu., tautsaimniecības
attīstības jautājumu komitejas lēmumu;
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.1 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Embūte 3”,
ar kad. Nr. 6454 003 0349, sastāv no zemes vienību ar kad. apz. 6454 003 0349, 0.48 ha,
dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6454 003 0349 001, šķūnis ar kad. apz. 6454 003 0349 002, Embūtes
pag., Vaiņodes nov..
4.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā
nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
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5.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-12,
atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

Konstatēts: Nekustamais īpašums Tirgoņu iela 29A-12, kad. Nr. 6492 900 0228 ar kopējo platību
38.8 kvm. Nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība EUR 1141,00. Īrnieku Tirgoņu iela 29A-12 nav.
2019. gada 13. septembrī saņemts novērtējums no SIA “INVEST RĪGA LIEPĀJA”, reģ.
Nr.90000059071 Nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-12, kad. Nr. 6492 900 0228, Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kurš sastāv no vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību 38.8 m2 un pie
dzīvokļa īpašuma piederošām 30/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra
apzīmējumu 6492 006 0522 001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0522 īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā , fiksēts dabā. Tirgus vērtība 1570 EUR (viens
tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro).
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda
Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 131 12. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav
nodibinātas īres līgumiskās attiecības.
Priekšlikums izsludināt izsoli nekustamam īpašumam Tirgoņu iela 29A-12, kad Nr. 6492 900
0228, izsoles sākumcenu nosakot. 1570 EUR.
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē,
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka
pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai
personai par iespējami augstāku cenu;
Pamatojoties uz iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
5.1 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums Tirgoņu iela
29A-12, kad. Nr. 6492 900 0228, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.
5.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-12, kad. Nr.. 6492 900 0228, izsoles
noteikumu projektu
5.3. Noteikt izsoles datumu 2019.gada 04. novembrī, plkst. 12.00
5.4. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
5.5. Izsoles sākumcena: EUR 1570 (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro).
5.6. Izsoles solis: EUR 16.00 (sešpadsmit euro un 00 centi)
5.7. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)
5.8. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 157.00 (viens simts
piecdesmit septiņi euro un 00 centi).
5.9. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas
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Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā
Vaiņodes novada vēstis.
6.p.
Par nekustamā īpašuma /…/ atsavināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
Par NĪ /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta: /…/, Rīga, iesniegums saņemts 12.10.2018,
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2018/959, ar lūgumu atļaut izpirkt zemi zem
ēkām /…/, kad. Nr. /…/, 0.3 ha platībā, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
Izdevumus garantē apmaksāt.
Konstatēts: 16.09.2019 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā
adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu
/…/, kadastra Nr. /…/, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv no zemesgabala
ar kad. apz. /…/, 0.2352 ha platībā – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un
tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2019.gada 23. augustā, aprēķināta: EUR 1174 (Viens tūkstotis
viens simts septiņdesmit četri eiro)
Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: Nekustamā īpašuma novērtēšana EUR 169.40 un zemes
mērniecība EUR 544,50
Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr. /…/ Pārjaunojums 2008. gada. 10 decembra lauku apvidus
zemes nomas līgumam ar /…/.
Ar 2018. gada 18. decembrī, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 17 , 4.p., 4.2.,
nekustamais īpašums /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. /…/ 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 un uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta
(4). “Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt
šādas personas: 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un
ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi
tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.” 37.pants.(1) Pārdot publiskas personas
mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā
persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Lai atsavinātu
nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem. Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana
par brīvu cenu – mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto
cenu.
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;
Atklāti balsojot:
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
6.1. Atsavināt /…/, p.k. /…/, /…/, Rīga zemi zem ēkām /…/, ar kad. Nr. /…/, kas sastāv no zemes
vienības ar kad. apz. /…/, 0,2352 ha platībā par EUR 1887,90 (viens tūkstotis astoņi simti
astoņdesmit septiņi euro un 90 centi).
6.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības
kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 31.10.2019.
6.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.
6.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

7. p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala “Vaiņodes grantsbedres”, 2.39 ha , nomas
tiesību izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2019. gada 17. septembrī plkst. 1000 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Vaiņodes grantsbedres”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., nomas tiesību izsole.
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Vaiņodes grantsbedres”, 2.39 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 6492 003 0666, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 31.08.2024. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai.
Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis zāles pļaušanai, cita veida saimnieciskā darbība
aizliegta.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena EUR 10.29 (desmit euro 29 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās viens dalībnieks:
1. /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā.
Izsolē piedalās viens dalībnieks:
Dalībnieks:
1. Nr.1, /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 /…/, p.k. /…/, /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., nekustamā īpašuma “Vaiņodes grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6492 003 0666, 1.48
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ha platībā, nomas tiesībai līdz 31.08.2024 par nosolīto cenu EUR 20.29 (divdesmit euro 29
centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
7.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Vaiņodes grantsbedres”,
2.39 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokolu.
7.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, /…/, p.k. /…/,
/…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemesgabala “Vaiņodes grantsbedres”, kadastra apzīmējums
6492 003 0666, 2.39 ha platībā, nomas tiesībai līdz 31.08.2024 par nosolīto cenu EUR 20.29
(divdesmit euro 29 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis
(PVN).
7.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas līgumu.
7.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības
juristam izpildei.
7.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

8.p.
Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: SIA “R Saltus”, Reģ. Nr. , juridiskā adrese: “Lieplejas”, Vārves pag., Ventspils nov.,
iesniegums saņemts 05.09.2019.,Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/801,
ar lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma /…/ ar kad. Nr. /…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
21.8 ha platībā, zemesgabalu ar kad. apz. /…/, 9.1 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirot
nosaukumu /…/, nosakot zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojama zeme
NILM:0101.
Konstatēts: nekustamais īpašums /…/, kadastra Nr. /…/, 21.8 ha platībā, sastāv no trīs atsevišķiem
zemesgabaliem:


Ar kad. apz. /…/, kopējā platībā 10,8 ha. Zemesgabals sastāv no 6.5 ha - lauksaimniecībā
izmantojamas zemes, 2.0 ha – mežiem, 0.1 ha - krūmājiem, 0.2 ha – purvi, 1.0 ha - zem
ūdens esoša zeme, 0.3 ha zem ēkām un pagalmiem, 0.1 ha zem ceļiem esoša zeme, 0.6 ha
citas zemes. Uz zemesgabala atrodas trīs ēkas.



Ar kad. apz. /…/, 1.9 ha platībā, zemesgabals sastāv no 1.8 ha - lauksaimniecībā
izmantojamas zemes, 0.1 ha – krūmājiem.



Ar kad. apz. /…/, 9.1 ha platībā, zemesgabals sastāv no 1.3 ha - lauksaimniecībā
izmantojamas zemes, 7.2 ha - meži, 0.2 ha – krūmājiem, 0.3 ha zem ceļiem esošas zemes,
0.1 ha – citas zemes.
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Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieki ir SIA “R Saltus”. Zemes lietošanas
mērķis: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.
Pamatojoties uz “Zemes ierīcības likuma”, 8. panta 3. daļas 1. punktu, Zemes ierīcības projekts
nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai
vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu; un 08.12.2015 MK noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas
noteikumiem”, 2.9. zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā
minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes vienība) un 3. punktu: Adrese ir šo
noteikumu IV nodaļā noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – adreses elementu –
kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko reģistrē Valsts
adrešu reģistra informācijas sistēmā (turpmāk – adrešu reģistrs).
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
8.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma /…/, kad.Nr. /…/, ar kopējo platību 21.8 ha, zemes gabalu ar
kad. apz. /…/, 9.1 ha platībā.
8.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kad.apz. /…/, 9.1 ha platībā, piešķirt nosaukumu /…/, noteikt
zemes lietošanas mērķi: mežsaimniecībā izmantojama zeme: NĪLM: 0201.
8.3. Atlikušajiem zemes gabaliem ar kad. apz. /…/, 10.8 ha platībā un ar kad. apz. /…/, 1.9 ha
platībā saglabāt nosaukumu /…/, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība: NĪLM: (0101).
8.4 Zemesgabalam ar kad. /…/, 10.8 ha platībā, saglabāt adresi: /…/, Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
LV3436.
8.5. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama.
8.6. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu.
8.7. Lēmums izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei, Valsts
zemes dienestam, SIA “R Saltus”.
8.8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
9.p.
Par zemes ierīcības projekta “/…/”, kad. Apz/…/ sadalīšanu” apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: SIA „Latvijas mērnieks” iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 19.09.2019.,
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/851, ar lūgumu iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu /…/,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu /…/ sadalīšanai.
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. /…/, ar nosaukumu /…/, ar kopējo platību 26.7 ha,
sastāv no viena zemes gabala:


Zemes gabals ar kad. apzīmējumu /…/, ar kopējo platību 26.7 ha, sastāv no: 8.3 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 17.0 ha - meži, 0.2 ha - zem ūdens, 0,3 ha - zem
ceļiem, 0,9 ha - citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība – NĪLM:0201.
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Minētais īpašums pieder
zemesgrāmatā.

/…/. Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts

Ar Vaiņodes novada domes 2017. gada 24. oktobra sēdes protokolu Nr. 7, 6.p. “Par nekustamā
īpašuma /…/ kad. Nr. /…/ sadalīšanu, tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma sadalīšanu,
darba uzdevuma izsniegšanu un zemes sadalīšanas projekta izstrādi.
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un 2013. gada 28. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr. 4 “Vaiņodes novada teritorijas plānojumam 2013-2024. gadam”.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.1. Apstiprināt SIA “Latvijas mērnieks” reģ.Nr. 40003783960, iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam /…/, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. /…/.
9.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei
un SIA “Latvijas mērnieks”.
9.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
10.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu
sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā
/ziņo: V. Jansons/
Vaiņodes novada izglītības iestāžu 2018.gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi savstarpējo norēķinu veikšanai 2019.gadā
(izņemot valsts budžeta finansējumu un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu) *

EKK kods
1100
1200
2100
2210
2220
2230
2240
2250
2260
2310
2320
2340
2350
2370
2400
5233

Vaiņodes
Budžeta izdevumi
PII "Zīlīte"
vidusskola
Atalgojumi, izņemot prēmijas un naudas balvas( EKK 1148) un darba devēja piešķirtos labumus (EKK 1170 )
108942,37
117888,90
VSAOI,pabalsti un kompensācijas, izņemot VSAOI no EKK 1148, EKK 1170
30398,81
33812,38
Komandējumi un dienesta braucieni, izņemot ārvalstu komandējumus un darba braucienus (EKK 2120)
106,45
1958,40
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi
758,40
1926,34
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem
6670,55
17397,14
Iestādes administratīvie izdevumi u ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi
1539,74
10906,06
Remontdarbu un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)
1401,02
23264,49
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi
135,00
814,96
Īres un nomas maksa,izņemot transportlīdzekļu nomas maksu ( EKK 2262)
1165,48
2787,19
Biroja preces un inventārs
1816,51
6284,88
Kurināmais un enerģētiskie materiāli, izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322)
5147,65
11643,74
Zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti
6,36
440,71
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli
4480,68
27504,28
Mācību līdzekļi un materiāli
1960,74
1835,50
Izdevumi periodikas iegādei
0
0
Bibliotēkas krājumi
0
5780,40
Kopā
164529,76
264245,37
Izglītojamo skaits iestādē uz 01.09.2019
96
254
Viena izglītojamā izmaksas gadā EUR
1713,85
1040,34
Viena izglītojamā izmaksas mēnesī EUR
142,82
86,70

* - sa s ka ņā ar LR Mi nis tru kabineta noteikumi em Nr.418 no 28.06.2016 "kārtība , kādā vei cami paš val dību s avsta rpējie norēķini pa r izgl ītības iestā žu
s niegta ji em pa ka lpojumiem''

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka
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viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā
pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības
izglītības iestāžu sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem
iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu apmaksu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418
„Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem”
Pamatojoties uz iepriekš minēto,
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
10.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību
savstarpējiem norēķiniem par viena audzēkņa izmaksām izglītības iestādēs no 2019.gada 1.
septembra:
10.1.1. Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte” mēnesī 142.82 euro;
10.1.2. Vaiņodes vidusskolā mēnesī 86.70 euro.
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.
11. p.
Par izmaiņām Vaiņodes novada štatu sarakstā un darba algās
/Ziņo: V. Jansons/

Ir sagatavotas izmaiņas Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā:
1. Iekļaut amatu sarakstā:
1.1./…/
2. Pienākumu, algu, amatu un slodžu maiņa:
/…/
3. Svītrot no amatu saraksta:
/…/
Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību, Pamatojoties uz iepriekšminēto
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga, Aiga
Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – 1
(Oļegs Jurjevs ),
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
11.1.

Ar 01.10.2019. iekļaut Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā:
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11.1.1. /…/
11.2. Ar 01.10.2019. mainīt Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās:
11.2.1. /…/
11.3. Ar 01.10.2019. svītrot no Vaiņodes novada pašvaldības amatu saraksta:
11.3.1. /…/
11.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā.
12. p.
Par Vaiņodes novada bāriņtiesu
/Ziņo: I. Mame/

Pamats: Daigas Minkas, p.k. /…/, dzīvojošas /…/ 1, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes novads,
iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 22.07.2019. un iereģistrēts ar
Nr.2.1.11/2019/656, ar lūgumu atkārtoti ievēlēt Vaiņodes novada bāriņtiesas sastāvā.
Ligitas Ginteres, p.k. /…/, dzīvojošas /…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,
iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 26.08.2019. un iereģistrēts ar nr.
2.1.11/2019/754, ar lūgumu atkārtoti ievēlēt Vaiņodes novada bāriņtiesas sastāvā.
Rūtas Desmitnieces, p.k. /…/, dzīvojošas /…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,
iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 26.08.2019. un iereģistrēts ar nr.
2.1.11/2019/753, ar lūgumu atkārtoti ievēlēt Vaiņodes novada bāriņtiesas sastāvā.
Olgas Niedolas, p.k. /…./, dzīvojošas /…/, Priekulē, Priekules novadā, iesniegums, saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 29.08.2019., un iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/769, ar lūgumu ievēlēt
Vaiņodes novada bāriņtiesas sastāvā.
Konstatēts: Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 9. panta 1. daļu, bāriņtiesas priekšsēdētāju,
bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku un ne mazāk kā trīs bāriņtiesas locekļus ievēlē attiecīgā
pašvaldības dome uz pieciem gadiem. Pašreizējās Vaiņodes novada bāriņtiesas pilnvaras beidzās
2019.gada 31.augustā, bet tika pagarinātas ar Vaiņodes novada domes lēmumu 27.08.2019.
protokols Nr. 12, 9. punkts, līdz jauna bāriņtiesas sastāva apstiprināšanai.
Pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 7. panta 1. daļu, bāriņtiesa sastāvā ir bāriņtiesas priekšsēdētājs
un vismaz trīs bāriņtiesas locekļi. Savukārt, Bāriņtiesas likuma 10.panta 1.daļa nosaka, par
bāriņtiesas priekšsēdētāju un bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt personu: 1) kura ir
Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis; 2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu; 3) kurām ir otrā
līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai
zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta)
izglītība; 4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 5) kurai ir nevainojama reputācija. 2.daļa
nosaka, par bāriņtiesas locekli var ievēlēt personu: 1) kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai
nepilsonis; 2) kura sasniegusi 30 gadu vecumu; 3) kurai ir pirmā līmeņa (koledžas) vai otrā līmeņa
augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes
nozarei atbilstoša otrā līmeņa profesionālā augstākā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā
darbinieka, ārsta) izglītība; 4) kura prot valsts valodu augstākajā līmenī; 5) kurai ir nevainojama
reputācija.
Bāriņtiesas likuma 9. panta 4. daļa nosaka, ka organizējot bāriņtiesas priekšsēdētāja amata
vēlēšanas, attiecīgās pašvaldības dome izprasa no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
atzinumu par bāriņtiesas darbību pēdējo triju gadu periodā. Atzinums ir saņemts Vaiņodes novada
domē 11.09.2019. un iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/829, kurā noteikts, ka kopsakarā izvērtējot
Bāriņtiesas darbību konstatējams, ka bāriņtiesa veic darbības savas kompetences ietvaros bērnu
tiesību un tiesisko interešu nodrošināšanai.
Bāriņtiesu likuma 9. panta 5. punkts nosaka, ka Ievēlot bāriņtiesas priekšsēdētāju, bāriņtiesas
priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli, pašvaldības domes pienākums ir pieprasīt ziņas no
Sodu reģistra, lai pārliecinātos par personas atbilstību šā likuma 11.panta 2., 3., 4., 5. un 6.punktā
minētajām prasībām. Visi bāriņtiesas locekļu kandidāti atbilst likumā minētām prasībām.
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Pašvaldības domes pienākums ir minētās ziņas par bāriņtiesas priekšsēdētāju atkārtoti pārbaudīt
ne retāk kā reizi gadā.
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts,
Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Oļegs Jurjevs, Sandra
Grosberga ),
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
12.1. Apstiprināt uz pieciem gadiem Vaiņodes novada Bāriņtiesas sastāvu:
Daiga Minka – bāriņtiesas priekšsēdētāja:
Rūta Desmitniece – bāriņtiesas locekle;
Ligita Gintere – bāriņtiesas locekle;
Olga Niedola – bāriņtiesas locekle.
12.2. Vaiņodes Bāriņtiesas sastāva pilnvaru laiks ir no 2019. gada 25. septembra līdz 2024. gada
24. septembrim.
12.3. Guntai Varnovskai pilnvaras bāriņtiesas sastāvā beidzas ar 2019.gada 24.septembri.
12.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, viena mēneša laikā no tā
spēkā stāšanās dienas.
13. p.
Par finansējumu Vaiņodes novada pedagogu pasākumam Skolotāju dienā
/ ziņo I. Mame/

Pamats: Vaiņodes novada pašvaldībā 19.09.2019. ir saņemts /…/ iesniegums, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2019/854, ar lūgumu piešķirt finansējumu Skolotāju dienas pasākumam Vaiņodes novada
pedagogiem. Pasākums paredzēts 07.10.2019.. Kopējais nepieciešamais finansējums pasākumam
ir 865.00 (astoņi simti sešdesmit pieci euro un 00 centi ).
Plānotās izmaksas:
Telpas (Dēseles Dzirnavas)
Mākslinieks (Varis Vētra)
Kafijas galds
Kopā ar PVN:

165.00 Euro
500.00 Euro
200.00 Euro
865.00 Euro

Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame,
Aiga Jaunzeme, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis
Līkosts ),
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
13.1. Piešķirt finansējumu Vaiņodes novada pedagogu Skolotāju dienas pasākumam 865.00 (astoņi
simti sešdesmit pieci euro un 00 centi) apmērā.
13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams grāmatvedībā.
14. p.
Par finansējumu automašīnu stāvlaukuma izbūvei Avotu ielā 4, Vaiņodē.
/ ziņo K. Ķauķis/

Pamats: Vaiņodes novada pašvaldībā 20.09.2019. ir saņemts Vaiņodes novada ceļu pārziņa /…/
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iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/855, ar lūgumu piešķirt finansējumu automašīnu
stāvlaukuma izbūvei Avotu ielā 4, Vaiņodē. Kopējais nepieciešamais finansējums 18 077,81 EUR
(astoņpadsmit tūkstoši septiņdesmit septiņi euro un 81 cents).
Pielikumā: cenu aptaujas lētākā piedāvājuma SIA “CTB” tāme.
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame, Sandra Grosberga,
Aiga Jaunzeme; Valdis Līkosts, Arturs Blumbergs, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
14.1.Piešķirt finansējumu automašīnu stāvlaukuma izbūvei Avotu ielā 4, Vaiņodē, 18 077.81
(astoņpadsmit tūkstoši septiņdesmit septiņi euro un 81 cents), ieskaitot PVN, apmērā no
Vaiņodes novada pamatbudžeta, 062 struktūrvienība – Vaiņodes labiekārtošanas
pasākumi.
14.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.
15. p.
Dažādi
Par Vaiņodes internātpamatskolas ēku kompleksa nākotni .

Sēde beidzas: 1630
Sēdes vadītājs:

Protokolēja:

…………………………………..

Visvaldis Jansons

……………………………. Vita Barakauska
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