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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 ĀRKĀRTAS SĒDE

Nr. 17
Vaiņodes novada Vaiņodē

2015.gada 30. septembrī

Sēde sasaukta: plkst. 1600

Sēdi atklāj: plkst. 1605

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

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

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

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

Darba kārtībā:

1. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 25.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2
“ Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.g”

2. Par Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projekta
apstiprināšanu.

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts

Pragulbickis) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības un pievienot pie domes sēdes darba kārtība papildjautājumu:

3.p. Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoles noteikumu projekta
apstiprināšanu”

1.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 25.01.2015. saistošajos noteikumos Nr. 2 “ Vaiņodes

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.g”

/ ziņo: V. Jansons un galvenā grāmatvede S. Ikarte/

Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants pirmās daļas 2.punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus
un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu;
46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības
domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts

Pragulbickis) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 25.01.2015. saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.gadam”

1.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 6 "Grozījumi 2015.gada 25.janvāra
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2" Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta
un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.gadam”. (Pielikums Nr.1)

1.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .

1.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.

1.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.

2.p.
Par Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projekta

apstiprināšanu

/ziņo: V. Jansons/

Sagatavots Vaiņodes kultūras nama daļas ēdnīcas telpu un palīgtelpu nomas tiesību izsoles noteikumu
projekts.

Pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 14. punkta b apakšpunkts nosaka, ka
dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt,
ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības
dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īri (nomu).



3

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 30.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts

Pragulbickis) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1.Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma kultūras nama, kas atrodas Tirgoņu ielā 23,

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ēdnīcas telpu nomas tiesību noteikumu projektu. (pielikums

Nr.2)

2.2.Ēdnīcas un pārējo iznomājamo telpu kopējā platība ir 400.0 m2 .

2.3. .Izsole notiek 2015. gada 16.oktobrī plkst. 1100 Vaiņodes novada pašvaldības domē, Raiņa iela 23A,

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 3.stāva zālē.

2.4. Izsoles sākumcena par 1 m2 ir EUR 0.28 (nulle euro 28 centi), nomas maksai pierēķināms pievienotās

vērtības nodoklis (PVN)

2.5. Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli. Viens solis ir EUR 0.01 (nulle euro 01 cents) par 1 m2.

2.6. Izsoles dalības maksa EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi)

2.7.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties, kā arī saņemt papildus informāciju, Vaiņodes novada domē,

Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. no plkst. 830 – 1230 un no plkst. 1300 - 1700

katru darba dienu otrā stāvā 5.kabinetā (tālrunis 63407923) līdz 2015. gada 15.oktobrim.

2.8.Sludinājums par Ēdnīcas nomas tiesību izsoli publicējams Vaiņodes novada mājas lāpā

www.vainode.lv un izliekams redzamā vietā Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā un Embūtes

pagasta pārvaldē.

3.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoles noteikumu projekta

apstiprināšanu

/ziņo: V. Jansons/

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.
14. panta otrā daļas 3.punktu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo
mantu;
21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības
pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 30.09.2015. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Vitauts

Pragulbickis) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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3.1. Veikt pašvaldībai piederošā īpašuma „Krūklīši”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā (zemes vienības

kadastra apzīmējums Nr. 6492 002 0064), 5 ha kopplatībā, cirsmas rakstisku izsoli.

3.2. Apstiprināt Vaiņodes pašvaldības īpašuma „Krūklīši” Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā cirsmas

(kustamas mantas) tiesību izsoles noteikumu projektu (Pielikums Nr.3)

3.3. Noteikt izsoles datumu: 2015.gada 21. oktobris, plkst. 1100.

3.4. Noteikt izsoles sākumcenu: EUR 35 000.00 (trīsdesmit pieci tūkstoši euro 00 centi)

Sēdi slēdz plkst. 1655

Sēdes vadītājs: /personīgais paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētājs: /personīgais paraksts/ I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2015.gada 7. oktobrī


