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LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435,
tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts dome@vainode.lv

DOMES SĒDE
Nr. 16

Vaiņodes novada Vaiņodē

2015.gada 24. septembrī

Sēde sasaukta: plkst. 1500

Sēdi atklāj: plkst. 1505

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga, Teodors Roze, Zigmunds Mickus,

Nepiedalās: Sandra Ķempe, (slimības dēļ), Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektors Egils Juzups, izpilddirektora vietniece, jurists Evita
Vanaga.

Darba kārtībā:

1. Par adrešu dzēšanu
2. Par nekustamā īpašuma “….”, kad. Nr. 6492 008 0225, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu
3.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

3.1. …. iesniegums
3.2. …. iesniegums
3.3. Zemnieku saimniecības “…..” iesniegums

4. Par īres līguma laušanu
5. Par mūzikas skolas pedagogu ceļu izdevumu apmaksu.

6. Par PII “ Zīlīte” tarifikāciju.

7. Par Vaiņodes vidusskolas pedagogu tarifikāciju

8. Par Vaiņodes Mūzikas skolas tarifikāciju

9. Par Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laņķenes dīķis” nomas tiesību izsoles protokola

apstiprināšana
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10. Par internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju.

11. Par Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību saraksta izmaiņām

12. Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem

Papildināt sēdes darba kārtību ar papildpunktiem:

13.p. Par grozījumiem 06.10.2014. nekustamā īpašuma pirkuma līgumā Nr.24
14.p. Par parakstu apliecināšanu
15.p. Par Vaiņodes novada pašvaldības priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu

1.p.
Par adrešu dzēšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Konstatēts: NĪ Celtnieku iela .., kad. Nr. 6492 006 0244, sastāv no zemes gabala ar kad. apz. 6492 006
0244, 0.1378 ha platībā, un vienstāva individuāli dzīvojamās mājas. Īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā
un pieder …. Zemesgabalam un ēkai ir adrese Celtnieku iela .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Adrešu reģistrā minētā adrese uzrādās kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar vairākiem dzīvokļiem, bet
dabā tā ir vienstāva individuāli dzīvojamā māja, tādēļ nepieciešams no adrešu reģistra dzēst
neeksistējošās adreses.

Pamatojoties uz 03.11.2009 MK noteikumiem Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1.,29.
punktiem un 24.09.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Dzēst no adrešu reģistra sekojošas adreses:
1.1.1. Celtnieku iela 2-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
1.1.2. Celtnieku iela 2-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
1.1.3. Celtnieku iela 2-4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
1.1.4. Celtnieku iela 2-5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
1.1.5. Celtnieku iela 2-6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
1.1.6. Celtnieku iela 2-7, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
1.1.7. Celtnieku iela 2-8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai un zemes lietu
speciālistam G. Taujēnai izpildei.
1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,
Lielā ielā 4, Liepājā.

2.p.
Par nekustamā īpašuma “…..”, kad. Nr. 6492 008 0225, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: …. p.k. … dzīvojošas “….”, Vaiņode pag., Vaiņodes nov., pilnvarotās personas …., p.k. …,
dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 21.09.2015, iereģistrēts
Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/1047, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ “….” ar kadastra Nr. 6492 008 0225,
kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0122, ar kopējo platību 8.78 ha, atrodas
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Saistītos izdevumus garantēju samaksāt. Īpašumu pirkuma summu
samaksāšu ar atlikto maksājumu uz 5 gadiem, iemaksājot mēneša maksājumu Vaiņodes novada
pašvaldības bankas kontā.
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. 6492 008 0225, ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 8.78
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ha, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 6492 008 0122, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Ar 2015.
gada 19. februāra Vaiņodes novada pašvaldības lēmumu (Protokols Nr. 4., 3.1.p.) atdalīts no NĪ “Bieranti”,
kad.Nr. 6492 008 0187. Minētais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Nekustamais īpašums ir
ierakstīts zemesgrāmatā. 2007. gada 15. augustā ar …. noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums. NĪ
kopējā zemes kadastrālā vērtība ir EUR 8105,00.

Pielikumā pievienota: Larisas Medvedevas 29.01.2015 izdota pilnvara Nr. 796, …..

Saņemts 2015. gada 8. septembra SIA”TF Universal”, reģ. Nr. 41503053180, veiktais novērtējums NĪ
“….”, kad. Nr. 6492 008 0225, 8.78 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., uz 2015. gada
26. augustu visvairāk iespējamā tirgus vērtība, iekļaujot mežaudzes vērtību, ir EUR 23 200 (divdesmit trīs
tūkstoši divi simti euro, 00 centi). Kurai klāt vēl nāk saistītie izdevumi, par zemesgabala uzmērīšanu EUR
598.95 un zemesgabala novērtēšanu 360,00 euro apmērā. Kopējā pirkuma summa ir EUR 24 158.95 .

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 2.1 pants. (2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi
saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas
pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem.
3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt
pārdodot par brīvu cenu
4. pants (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 zemes 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.
5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome. (5) Lēmumā
par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā
īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.
8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē
attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes
izveidota komisija vai sertificēta firma.
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.
44.pants.. (7) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas
8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā.

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.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 24.09.2015. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu
un 24.09.2015. finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:
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PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1.1. Atsavināt .. p.k. …, nekustamo īpašumu „…..”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492
008 0225, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 6492
008 0122, 8.78 ha platībā, par EUR 24 158.95 (divdesmit četri tūkstoši viens simts piecdesmit astoņi eiro
un 95 centi).
2.1.2. Samaksu veikt iemaksājot Vaiņodes novada pašvaldības bankas kontā ar atlikto maksājumu uz 60
mēnešiem maksājot 6 (sešus) procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
2.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu ar samaksas grafiku.

3.p.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

3.1. ….. iesniegums
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas Kalna ielā …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 21.07.2015 Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/763, ar lūgumu pagarināt zemes
nomas līgumu Nr. V118, par zemesgabalu “Ābelītes, kad. apz. 6492 006 0659, 0,06 ha platībā, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., uz pieciem gadiem.
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem.
Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Zemes nomas līgums V118 ar …. noslēgts 16.07.2010,
par zemes gabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
mazdārziņa ierīkošanai.
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību.

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu un 24.09.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V118, noslēgtu ar …., p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz.
6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā līdz
30.09.2020.
3.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
3.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

3.2. …. iesniegums
Pamats: …, p.k….., dzīvojošas Kalnu ielā …, Vībiņos, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada domē 04.09.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/970, ar lūgumu pagarināt visus manus
noslēgtos līgumus par zemes nomu līdz 2020. gada 31. decembrim, jo vēlos startēt valsts un ES atbalstu
apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.

Konstatēts: … kopumā ar Vaiņodes novada pašvaldību ir noslēgti 4 zemes nomas līgumi, kurus ir
iespējams iznomāt ar termiņu līdz pieciem gadiem.
Līgums Nr. E13 ir noslēgts 2010. gada 15. martā, par zemesgabaliem “Centra mazdārziņi, ar kad. apz.
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6454 004 0361, 0.06 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes nov., zemesgabalu “Vībiņu ganības”, ar kad. apz.
6454 004 0096, 1.5 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kura termiņš ir 2019. gada 30. novembrim,
mazdārziņa ierīkošanai un palīgsaimniecības vajadzībām.
Zemes nomas līgums Nr. E252 ir noslēgts 2013. gada 12. martā, par zemesgabalu “Vībiņu ganības”, kad.
apz. 6454 004 0096, 0.5 ha platībā, nomas līgums spēkā līdz 2018. gada 31. marts palīgsaimniecības
vajadzībām.
Zemes nomas līgums Nr. E314, noslēgts 2014. gada 10. martā, par zemesgabalu “Vībiņu ganības”, kad.
apz. 6454 004 0096, 1,0 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kura termiņš ir 2019. gada 31. janvāris,
palīgsaimniecības vajadzībām.
Zemes nomas līgums Nr. E 253 noslēgts 2013. gada 12. martā, par zemesgabalu “Centra ganības”, kad.
apz. 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes nov., termiņš ir 2018. gada 31. marts,
palīgsaimniecības vajadzībām.
Zemesgabals Vībiņu ganības ar kad. apz. 6454 004 0096, kopējā platība 10.15 ha, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis ir:
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101
Zemesgabals “Centra ganības” ar kad. apz. 6454 004 0303, kopējā platība 13.8 ha, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks ir Vaiņodes novada pašvaldība, zemes lietošanas
mērķis ir: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes novada pašvaldību.

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu un 24.09.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu
Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.2.1. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumos noslēgtos ar … p.k. …:

3.2.1.1 Līgumā Nr. E13, 2.1. punktu “2019. gada 31. novembrim” aizstājot ar “2020. gada 31.
decembrim”
3.2.1.2. Līgumā Nr. E252, 2.1. punktu “2018. gada 31. martam” aizstājot ar “2020. gada 31. decembrim”
3.2.1.3. Līgumā Nr. 314, 2.1. punktu “2019. gada 31. janvārim” aizstājot ar “2020. gada 31. decembrim”
3.2.1.4. Līgumā Nr. 253, 2.1. punktu “2019. gada 31. janvārim” aizstājot ar “2020. gada 31. decembrim”
3.2.2. Citi līguma nosacījumi nemainās.
3.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams zemeslietu speciālistei izpildei.

3.3. …. iesniegums
Pamats: Zemnieku saimniecības “…”, reģ. Nr. 42101002906, juridiskā adrese: …, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., tās īpašnieces … p.k. …, dzīvojoša … ielā …, Vībiņos, Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
personā, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 21.09.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1045, ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu E17 līdz 2020. gada 31. decembrim, jo vēlos startēt valsts un ES atbalstu
apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”.
Konstatēts: Līgums Nr. E17 ir noslēgts 2010. gada 8. martā, par zemesgabaliem “Centra mazdārziņi, ar
kad. apz. 6454 004 0361, 0.04 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes nov., zemesgabalu “Centra ganības”, ar
kad. apz. 6454 004 0303, 2.0 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kura termiņš ir 2019. gada 30.
novembrim, mazdārziņa ierīkošanai un palīgsaimniecības vajadzībām.
Zemesgabals “Centra mazdārziņi” ar kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platība 2,43 ha, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas
mērķis ir: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101
Zemesgabals “Centra ganības” ar kad. apz. 6454 004 0303, kopējā platība 13.8 ha, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks ir Vaiņodes novada pašvaldība, zemes lietošanas
mērķis ir: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
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Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes novada pašvaldību.

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas,
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības
kustamo un nekustamo mantu un 24.09.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.3.1. Izdarīt grozījumus zemes nomas līgumā E17, noslēgtā 08.03.2010, ar Zemnieku saimniecību …. “,
reģ. Nr. 42101002906,
2.1. punktu “2019. gada 31. decembrim” aizstājot ar “2020. gada 31. decembrim”
3.3.2. Citi līguma nosacījumi nemainās.
3.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams zemeslietu speciālistei izpildei.

4. p.
Par īres līguma laušanu

/ziņo V. Jansons/

Pamats: …. p.k. …. dzīvojošas …, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 10.09.2015.,
iereģistrēts ar Nr. 3-6/1003, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli ar adresi Brīvības iela…, dzīvoklis ..,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., jo dzīvo un strādā …. Parādu EUR 143.27 apņemas apmaksāt līdz 2015.
gada 31. decembrim.

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka 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 – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar … p.k. …, par dzīvokli ar adresi Brīvības iela .., dzīvoklis …,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar 25.09.2015.
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

5.p.

Par mūzikas skolas pedagogu ceļu izdevumu apmaksu

/ziņo: V. Jansons/

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

domē, 18.09.2013, Nr. 3-61038 par ceļa izdevumu segšanu 50% apmērā.

Pedagogu atalgojums ir minimāls. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un prasībām atbilstošu programmas apguvi,

tiek pieņemti darbā pedagogi ar atbilstošu kvalifikāciju. Tā kā atalgojums ir neliels, pamatojoties uz

nelielu darba slodzi un ceļa izdevumi uz darbu ir lieli, lūgums Vaiņodes novada domei daļēji segt

pedagogu ceļa izdevumus. Kopējā summa ceļa izdevumu segšanai mēnesī –EUR 230,00
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…..

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”, 15. panta pirmās daļas 4.punktu, pašvaldībām ir šādas
autonomās funkcijas: gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu
nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība
ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);
un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1. Segt Mūzikas skolas pedagogu ceļa izdevumus sekojošā apmērā:

L. T. EUR 8.00 mēnesī

D. B. EUR 28.00 mēnesī

D.S. EUR 28.00 mēnesī

S. P. EUR 40.00 mēnesī

I. R. EUR 8.00 mēnesī

I. T. EUR 8.00 mēnesī

I. V. EUR 28.00 mēnesī

E.V. EUR 14.00 mēnesī

G.V. EUR 20.00 mēnesī

I. P. EUR 28.00 mēnesī

I.E.R. EUR 20.00 mēnesī

5.2. Lēmums ir spēkā no 2015.gada septembra līdz 2016.gada 31.maijam.

6.p.

Par PII “ Zīlīte” tarifikāciju

/ziņo : V. Jansons/

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.);

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme) ; PRET –

nav; ATTURAS – 1 (Sandra Grosberga),

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” pedagogu tarifikāciju no

2015.gada septembra līdz 31.12.2015

6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.
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7.p.

Par Vaiņodes vidusskolas pedagogu tarifikāciju

/ziņo: V. Jansons/

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.);

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 4 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – 1

(Sandra Grosberga),

Balsojumā nepiedalās deputāts Zigmunds Mickus - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā 11.pants.

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1. Apstiprināt Vaiņodes vidusskolas (vispārējās izglītības) pedagogu tarifikāciju no 2015.gada

septembra līdz 31.12.2015.

7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

8.p.

Par Vaiņodes Mūzikas skolas tarifikāciju

/ziņo : V. Jansons/

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par iedzīvotāju
izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs;
organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības
atbalsta iestādēm u.c.);

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme) ; PRET –

nav; ATTURAS – 1 (Sandra Grosberga),

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

8.1. Apstiprināt Vaiņodes mūzikas skolas pedagogu tarifikāciju no 2015. gada septembra līdz 31.12.2015.

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

9. p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laņķenes dīķis” nomas tiesību izsoles
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protokola apstiprināšana

/ziņo : V. Jansons/

2015.gada 18.septembrī notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz nekustāmā īpašuma
“Laņķenes dīķis” daļu 4.6 ha platībā, kas sastāv no ūdenstilpnes – Laņķenes ūdenskrātuves (3.34 ha
platībā) un piegulošā zemes gabala, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 48.00 (četrdesmit astoņi euro 00 centi), nomas
maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi)

Pieteikšanās līdz 2015.gada 18.septembra plkst. 1200. Līdz norādītajam laikam pieteicies viens dalībnieks
- biedrība “AG Carp Vaiņode”, reģ.Nr.40008213306, kuru pārstāv valdes loceklis Aldis Groznis.
07.09.2015. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laņķenes dīķis” nomas tiesību izsoles
noteikumu 17.punkts nosaka, ka Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un izsoli ieradies tikai viens
dalībnieks. 18.punkts nosaka, ja uz izsoli ierodas tikai viens reģistrētais izsoles dalībnieks, nomas tiesības
iegūst izsoles vienīgais dalībnieks, ja nosolījis vismaz vienu soli, to fiksējot protokolā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.1. Apstiprināt 18.09.2015. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Laņķenes dīķis” nomas
tiesību izsoles protokolu.
9.2.Slēgt nomas līgumu ar biedrību “AG Carp Vaiņode”, reģ. nr. 40008213306, par nekustamā īpašuma

“Laņķenes dīķis” daļu 4.6 ha platībā, ar kadastra numuru 6492 008 0090, kas sastāv no zemes gabala
un būves – ūdenskrātuves.

9.3.Nomas līguma termiņš līdz 2025.gada 27.septembrim.
9.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības juristam un pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

10.p.
Par internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju

/ziņo: V. Jansons/

Likuma „Par pašvaldībām” 15. pants. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 4) gādāt par
iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un
audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas
iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.);

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 4 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze) ; PRET – nav;

ATTURAS – 1 (Sandra Grosberga),

Balsojumā nepiedalās deputāts Aiga Jaunzeme - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā 11.pants.

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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10.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas pedagogu tarifikāciju no 2015.gada septembra līdz

31.12.2015.

10. 2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

11. p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību saraksta izmaiņām

/ziņo V. Jansons/

Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību saraksta izmaiņu projekts.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un likuma „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 un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

11.1. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību sarakstu

11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

12.p.
Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem

/ziņo: V. Jansons/

Jautājuma izskatīšana tiek atcelta uznākamo domes sēdi.

13p.
Par grozījumiem 06.10.2014. nekustamā īpašuma pirkuma līgumā Nr.24

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: p.k. …, dzīvojoša …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes
novada pašvaldībā 08.09.2015. iereģistrēts ar Nr. 3-6/988, ar lūgumu pagarināt maksāšanas termiņu uz
diviem gadiem 06.10.2014. līgumam Nr. 24.

Konstatēts: …

Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.1. Izdarīt grozījumus 06.10.2014. nekustamā īpašuma pirkuma līgumā Nr. 24, punktā 2.2. mainīt

apmaksas termiņa datumu no 2015. gada oktobra uz 2017. gada septembri.

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

izpildei.

14.p.
Par parakstu apliecināšanu

/ziņo: V. Jansons/

Lai nodrošinātu likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”
22.panta pirmās, otrās un trešās daļas kuros noteikts, ka
“(1) ne mazāk kā vienai desmitajai daļai vēlētāju ir tiesības, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu
un parakstīšanās datumu, iesniegt Centrālajai vēlēšanu komisijai pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai
Satversmes grozījumu projektu. Likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu var iesniegt 12
mēnešu laikā no dienas, kad likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts reģistrēts Centrālajā
vēlēšanu komisijā.
(2) katram vēlētāja parakstam šo 12 mēnešu laikā jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra, dzīvesvietas
deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas
pārvaldes vadītāja. Apliecināti paraksti vācami uz Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga
veidlapas.
(3) maksu par paraksta apliecināšanu saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes
grozījumu projektu bāriņtiesā vai pašvaldības institūcijā nosaka, ņemot vērā paraksta apliecināšanas tiešās
administratīvās izmaksas, taču ne lielāku par pusi no summas, kas likumā noteikta paraksta īstuma
apliecināšanai bāriņtiesā”
Nepieciešams:

1. Noteikt, kuri pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietas darbinieki būs tiesīgi apliecināt
vēlētāju parakstus. Papildināt darbinieku amatu aprakstus.

2. Papildināt pilsētas un pagastu pārvalžu vadītāju amata pienākumus.

Vaiņodes novada pašvaldībā parakstu apliecināšanu veiks dzīvesvietas deklarēšanas vietā pie lietvedes
Gundegas Šīmanes, izdarot papildinājumu amata aprakstā.
Bāriņtiesā, kura veic arī notariālās funkcijas, pie Guntas Varnovskas un Daigas Minkas. Gunta Varnovska
vienu reizi mēnesī izbrauc uz klientu pieņemšanu Embūtes pagasta pārvaldē.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga

Jaunzeme) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

14.1.Vaiņodes novada pašvaldībā parakstu apliecināšanu veiks:

14.1.1. Dzīvesvietas deklarēšanas vietā Gundega Šīmane. Papildināt amatu aprakstu.

14.1.2. Bāriņtiesā, kura veic notariālās funkcijas, bāriņtiesas priekšsēdētāja Gunta Varnovska.

14.1.3. Bāriņtiesā, kura veic notariālās funkcijas, bāriņtiesas locekle Daiga Minka.

14.2. Noteikt maksu par paraksta apliecināšanu EUR 1.00 (viens euro 00 centi) apmērā.

14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas vietā un

Vaiņodes novada pašvaldības bāriņtiesā.
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15.p.
Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 24.09.2015. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 3-
6/1062, ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas sākot ar 2015.gada 05. oktobri.

Saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta, ikgadējais
apmaksātais atvaļinājums, pirmo daļu, Amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura
ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu,
Saskaņā ar Darba likuma 149.panta 1.daļu, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto
atvaļinājumu un 2.daļu, savstarpēji vienojoties ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt
pa daļām un Vaiņodes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 42. punktu

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 24.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 5 ( Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme) ; PRET –

nav; ATTURAS – nav,

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu
darbībā 11.pants.

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

15.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k. …., ikgadējo
apmaksāto atvaļinājumu divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, no 2015.gada 05. oktobra
līdz 2015. gada 18. oktobrim (ieskaitot), par darba gadu no 2015.gada 01.janvāra līdz 2015.gada 30.
jūnijam…..

15.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus veikt
Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM p.k. …..

15.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā.

Sēdi slēdz plkst. 1545

Sēdes vadītājs: /personīgais paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētājs: /personīgais paraksts/ I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2015.gada 30. septembrī


