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DOMES SĒDE

Nr. 17
Vaiņodes novada Vaiņodē

2016.gada 25. augusts

Sēde sasaukta: plkst. 1500

Sēdi atklāj: plkst. 1505

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Gunta Orlova

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

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Aigars  Dīks

Uzaicināti piedalīties un piedalās: galvenā grāmatvede Sandra Ikarte, izpilddirektora vietniece, juriste
Evita Vanaga, pašvaldības izpilddirektors Egils Juzups

Darba kārtībā:

1. Par nekustamā īpašuma “…”, kad. Nr. …, sadalīšanu
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
3. Par zemes nomas līguma laušanu
4. Par nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 8”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūras
uzsākšanu
5. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 1” izsoles noteikumu
apstiprināšanu
6. Par NĪ “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanu
7. Par grozījumu izdarīšanu 08.04.2010. ,zemes nomas līgumā Nr. 41

8. Par kārtību kādā veicama mācību maksa Vaiņodes mūzikas skolā

9. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības un speciālo līdzekļu budžeta plānā
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10. Par dzīvokļiem

10.1. Par dzīvokļa piešķiršanu …

10.2. Par īres līguma laušanu ar …

10.3. Par dzīvokļa piešķiršanu …

10.4.  Par dzīvokļa piešķiršanu ….

11. Par kustāmās mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem

12. Par zemes gabala “….” nomas tiesību izsoles rezultātiem.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības un pievienot pie sēdes darba kārtības papildjautājumu:

13. Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētajā Visvalža Jansona atvaļinājumu.

  Tiek veiks sēdes audioieraksts.

1.p.
Par  nekustamā īpašuma “Rijnieki”, kad. apz. 6492 005 0031, sadalīšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: … p.k. …, dzīvojošas …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 19.07.2016,
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/761, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašumā
“…”, ar kad. Nr. …, atdalot ietilpstošo zemesgabalu ar kad. apz. .., 5.27 ha platībā. Atdalītajam
zemesgabalam piešķirt nosaukumu “…”, noteikt lietošanas mērķi zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir mežsaimniecība, NĪLM:0201.

Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 24.62 ha,
sastāv no trim atsevišķiem zemesgabaliem:

 ar kad. apz. …., 13.72 ha platībā,  kas sastāv no 11.37 ha – lauksaimniecībā izmantojama
zeme, 0.76 ha – krūmāji, 0.21 ha - zem ūdens esoša zeme, 0.52 ha zem ēkām esoša zeme,
0.25 ha - zem ceļiem esoša zeme, 0.61 ha - cita veida zeme. Zemesgabala lietošanas mērķis ir
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101.

 ar kad apz. …., 5.63 ha platībā, kas sastāv no 5.63 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes.
Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

 ar kad. apz. …, 5.27 ha platībā,  kas sastāv no 5.2 ha – meža zeme, 0.01 ha – zem ūdens esoša
zeme, 0.06 - cita veida zeme. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101.
Tā kā lielāko platības daļu aizņem mežs, tad lietošanas mērķis būtu jāmaina uz
mežsaimniecībā izmantojamu zemi, NĪLM:0201

Minētais īpašums pieder … Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts
zemesgrāmatā. 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes
gabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu
projekts. Likuma 5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un
7.pants nosaka, ka zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas
plānojumu. 8. panta trešās daļas 1.p. nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic
atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu.
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.08.2016.  Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes
lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Atdalīt no nekustamā īpašumā ar nosaukumu “… kad. Nr. …, 24.62 ha platībā zemesgabalu ar
kad. apz. …, 5.27 ha platībā.
1.2. Atdalītajam zemesgabalam ar kad. apz. …., 5.27 ha platībā, piešķirt nosaukumu “…” un noteikt
zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM:0201.
1.3 Atlikušajiem zemesgabaliem  ar kad. apz. …, 13.72 ha platībā un ar kad. apz. …, 5.63. ha platībā,
saglabāt nosaukumu “…” un saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.
1.4. Zemes ierīcības projekts un darba uzdevums nav nepieciešams.
1.5. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices.
1.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

2.p.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
15.07.2016., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/755, ar lūgumu pagarināt zemes
nomas līgumu V227, par zemesgabalu ar nosaukumu …, kad. apz. …, 1.6 ha platībā, uz pieciem
gadiem.
Konstatēts: Zemes nomas līgums V227 ar … noslēgts 2011. gada 25. jūlijā, par zemesgabalu ar
nosaukumu …,  ar kad. apz. …, 1.6 ha platībā, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., uz kura atrodas
dzīvojamā māja, kurā dzīvo konkrētā persona. Ēkas piekrīt konkrētai personai. 
Zemesgabals ar kad. apz. …, kopējā platībā 1.6 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un 5
palīgēkas, ietilpst nekustamā īpašuma  …  kad. Nr. 6492 006 0508 sastāvā. Zemesgabals sastāv no 1.3
ha – lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.2 ha - zem ēkām esoša zeme, 0.1 ha - cita zeme. 
Zemesgabals nav instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada
pašvaldībai.
Zemesgabala galvenais lietošanas mērķis ir: Individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM:0601.

Pamatojoties uz 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,30.05.2007 MK noteikumu Nr.735
“Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4. pants nosaka, zemes nomas līgumu par apbūvētu
publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai
lietotāju. 
7.2 punkts. Apbūvēta zemesgabala vai tā daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro gadā, ja saskaņā ar
šo noteikumu 7.2. apakšpunktu aprēķinātā nomas maksa ir mazāka nekā 28 euro gadā un 17.08.2016.
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Pagarināt 25.07.2011. zemes nomas līgumu Nr. V227, noslēgtu ar … p.k. ….,  par zemesgabalu ar
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kad. apz. …, ar nosaukumu ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 1.6 ha platībā, līdz
31.08.2021.
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
2.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas
līgumā.

3.p.
Par zemes nomas līguma laušanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: …, p.k. … dzīvojoša …, …, iesniegums saņemts 06.06.2016, iereģistrēts Vaiņodes novada
pašvaldībā ar Nr. 3-6/564, ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu E108a, par zemesgabalu ar kad. apz.
…, ar nosaukumu “…” sakarā ar dzīvesvietas maiņu. 
Konstatēts: … … izbeigtas zemes lietošanas tiesības uz  zemesgabalu ar kad. apz. …., 2.03 ha platībā
un 2010. gada 20. decembrī ar konkrēto personu noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums Nr.
E108a. Zemesgabals ar kad. apz. …, kopējā platībā 2.03 ha platībā, ietilpst nekustamā īpašuma  “….”,
kad. Nr. … sastāvā. Zemesgabals sastāv no 2.03 ha - cita veida zemes. 
Zemesgabals nav instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada
pašvaldībai.
Zemesgabala galvenais lietošanas mērķis ir: Upju un kanālu, ūdens uzkrāšanas, ūdens regulēšanas un
krastu nostiprināšanas būvju apbūve, NĪLM:1202.

Pamatojoties uz 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 17.08.2016.  Tautsaimniecības attīstības
jautājumu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Lauzt 20.12.2010.  Lauku apvidus zemes nomas līgumu Nr. E108a, noslēgtu ar …, p.k. …,  par
zemesgabalu ar kad. apz. …, ar nosaukumu “…”, …. pag., Vaiņodes nov., 2.03 ha platībā.
3.2. Noteikt, ka zemesgabals ar nosaukumu “…”, kad. apz. … kopējā platībā 2.03 ha platībā, piekritīgs
Vaiņodes novada pašvaldībai.
3.3. Izraksts izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

4.p.
Par nekustamā īpašuma …, Vaiņode, Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūras uzsākšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts
03.08.2016., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/810, ar lūgumu atļaut izpirkt
nekustamo īpašumu …, kad. Nr. …, 0.2 ha platībā, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov.. Izdevumus garantē apmaksāt.
Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “..”, ar kad. Nr. …, 0.2 ha platībā, sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. …, 0.2 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. apz. 6492 006 0615
001 un palīgēkas ar kad. apz. ….  Zemesgabals sastāv no 0.2 ha - zem ēkām esošas zemes. Ēkas
piekritīgas Vaiņodes novada pašvaldībai, 2004. gada 22. janvārī noslēgts īres līgums Nr. 3-04 ar  …,
par dzīvojamo ēku …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Ir noslēgts zemes nomas līgums V121,
par piekrītošā zemesgabala nomu, uz kuru atrodas konkrētā ēka.
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Nekustamais īpašums ar kad. Nr. 6492 006 0615, 0.2 ha platībā, piekritīgs Vaiņodes novada
pašvaldībai. 

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. 5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod -
attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma
atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās
izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 
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 īpašuma vērtēšanas standartiem.

Pārdošana par brīvu cenu–mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par
nosacīto cenu 45.pants (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai
dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem.
(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.
un 17.08.2016.  Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu un 25.08.2016.
Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1. Uzsākt nekustamā īpašuma …., ar kad. apz. …., 0.2 ha platībā, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov. atsavināšanas procedūru.
4.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt zemesgrāmatā
zemesgabalu …, kad. apz. …, 0.2 ha platībā, uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda.
4.3. Uzdod nekustamo īpašumu speciālistam veikt novērtējumu atbilstoši Standartizācijas likumā
paredzētajā kārtībā.
4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu izpildei.

5.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 1”, ar kadastra

numuru 6492 006 0319,  atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
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Ar 2016.gada 28.janvārī Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.2, 14.p.), kurā nolēma, ka 
nekustamais īpašums  “Ķiršu iela 1”,, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0319
pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams un jāsāk gatavot nekustamo īpašumu pārdošanai.
2016. gada 27. aprīlī saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr.42103024236,
Nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 1”, kad. Nr. 6492 006 0319, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2016. gada 17. martā, sastāv no zemes gabala ar kad. apz. 6492 006
0319, 0,095 ha platībā Eur 582 (pieci simti astoņdesmit divi eiro), uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar
kad. apz. 6492 006 0319 001, 127,30 m2 platībā Eur 711 (Septiņi simti vienpadsmit eiro). Tirgus
vērtība 1293 EUR (Viens tūkstotis divi simti deviņdesmit trīs eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma
novērtēšanu 175.45 EUR.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Vaiņodes
pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 305. …                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1468.45 EUR (Viens tūkstotis četri simti
sešdesmit astoņi eiro  euro 45 centi).
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā cena šā panta
izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem un 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.pants (2) Publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt attiecīgās
iestādes vadītājs, kā arī cita institūcija (amatpersona), kuras valdījumā vai turējumā atrodas publiskas
personas manta.
(3) Kārtību, kādā noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc citai publiskai personai
vai tās iestādēm nevajadzīgās mantas, kā arī mantas turētāja maiņas kārtību attiecībā uz valsts mantu
nosaka Ministru kabinets, bet attiecībā uz atvasinātas publiskas personas mantu — attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija.

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;

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.08.2016.  Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes
lēmumu un 25.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam  īpašums  “Ķiršu iela 1”,, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov. kad. Nr. 6492 006 0319, izsoles noteikumu projektu un to pielikumus: līguma projektu (Protokola
pielikums Nr. 1).
5.2. Noteikt izsoles datumu 2016.gada 5. oktobris, plkst. 11.00
5.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
5.4. Izsoles sākumcena: 1468.45 EUR (Viens tūkstotis četri simti sešdesmit astoņi  euro 45 centi).
5.5. Izsoles solis: EUR 15.00 (piecpadsmit euro un 00 centi)
5.6. Dalības maksa: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)
5.7. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 146.85 (viens simts četrdesmit seši
euro 85 centi)
5.8. Sludinājumu par izsoli publicēt vietnē “ Latvijas Vēstnesis” , www.vainode.lv, Vaiņodes novada
vēstis.
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6.p.
Par NĪ … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanu

/ziņo : O. Jurjevs /

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas “…”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts
13.07.2016, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/747, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ “…
kad. Nr. …, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt.

Konstatēts: NĪ “…” kad nr. … sastāv no 1 dzīvokļu dzīvojamās ēkas, un zemes 0.0980 ha. NĪ
kadastrālā vērtība  EUR 3419.00. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un pieder Vaiņodes
novada pašvaldībai.
NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo NĪ pārdot, pirmkārt
piedāvājot to izpirkt īrniekam.

….

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. 3.pants pirmā daļas
2.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu;
5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod – attiecīgās
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek
noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas
nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi. 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. 45.pants (3) Atsavinot
valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu
likumā "Par dzīvojamo telpu īri" noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to
vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem.
(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja:
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu;
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.08.2016.  Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes
lēmumu un 25.08.2016. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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6.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “…” kad nr. … sastāv no 1 dzīvokļu
dzīvojamās ēkas, zeme 0.0980 ha.
6.2. Uzsākt nekustamā īpašuma “ …”, ar kad. Nr. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekam iegādāties nekustamo īpašumu.
6.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam organizēt nekustamā īpašuma
novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem īpašuma
vērtēšanas standartam
6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam
izpildei.

7.p.
Par grozījumu izdarīšanu 08.04.2010., zemes nomas līgumā Nr. E105A

/ziņo : O. Jurjevs /

Pamats: Biedrības “Mednieku klubs Embūte”, reģ. Nr. 40008018439, juridiskā adrese: “Pūces”,
Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotās personas …, p.k. …, iesniegums saņemts 18.08.2016,
Vaiņodes novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3-6/868, ar lūgumu izdarīt grozījumus zemes nomas
līgumā Nr. E105A, precizējot iznomāto platību no 1.8 ha uz 1.71 ha. Lēmums nepieciešams
iesniegšanai uzņēmuma reģistrā.
Konstatēts: Zemes nomas līgums Nr. E105A, 02.06.2015 noslēgts ar biedrību “Mednieku klubs
Embūte”, par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 005 0306, 1.8 ha platībā, ar nosaukumu “Mednieku
Vaivariņi”, ēkas uzturēšanai, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.. Vaiņodes novada domes
lēmumu, protokola Nr. 9, 3.p.. 2015. gada 25. septembrī šis zemesgabals tika instrumentāli uzmērīts,
kā rezultātā platība tika precizēta no 1.8 ha uz 1.71 ha.
Nekustamais īpašums ar kad. Nr. 6454 005 0306, nosaukumu un adresi “Mednieku Vaivariņi”,
Embūtes pag., Vaiņodes nov., 1.71 ha platībā, sastāv no viena zemesgabala ar kad. apz. 6454 005
0306, uz kura atrodas dzīvojamā ēka. Zemesgabals sastāv no 0.37 ha - lauksaimniecībā izmantojamas
zemes, 1.02 ha - krūmājiem, 0.1 ha - zem ūdens esošas zemes, 0.06 ha - zem ēkām esošas zemes, 0.1
ha - zem ceļiem esošas zemes, 0.06 ha - cita veida zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir
Lauksaimnieciska rakstura uzņēmuma apbūve, NĪLM: 1003. Nekustamais īpašums ir instrumentāli
uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Zemesgabals pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, bet ēkas ir
biedrības “Mednieku klubs Embūte” valdījumā.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1. Izdarīt grozījumus 02.06.2015 zemes nomas līgumā Nr. E105A, 1.1 punktā, izsakot to šādā
redakcijā: “Iznomātājs nodod, bet NOMNIEKS pieņem ZEMES GABALU ar kad. apz. 6454 005
0306, 1.71 ha platībā, ēkas “Mednieku Vaivariņi” uzturēšanai, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov..”

7.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
7.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izdarīt grozījumus zemes nomas

līgumā. 

8.p.
Par kārtību kādā veicama mācību maksa Vaiņodes mūzikas skolā

/ziņo : V. Jansons/
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Pamats: Vaiņodes mūzikas skolas direktores Mirandas Ulbertes  22.08.2016. iesniegums Nr. 1-4/1, kas
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 22.08.2016. iereģistrēts ar Nr. 3-6/880 . Iesniegumam pievienots
“ Kārtība par audzēkņu mācību maksu” projekts.

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”41. panta pirmās daļas 2. punktu,  15. panta pirmās daļas 4.
punktu. Izglītības likuma  30.pantu, 59. panta  par Izglītības iestādes finansēšanas avoti 4. punkta 2.
daļu un Izglītības iestādes finansēšanas kārtība - 60. panta 7. Punktu un Skolas Nolikuma 8.daļas
8.panta 10.punktu un 10. Daļas 10.panta 2.punktu un 25.08.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

8.1. Apstiprināt  Vaiņodes mūzikas skolas “ Kārtība par audzēkņu mācību maksu” projektu (Pielikums

Nr. 2)

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams  Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Vaiņodes mūzikas

skolas direktorei. Informācija publicējama pašvaldības informatīvajā izdevumā “ Vaiņodes novada

vēstis”

9.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības un speciālo līdzekļu budžeta plānā 2016. gadam

/ziņo : V. Jansons/

Iesniegts “ Vaiņodes novada pašvaldības un speciālo līdzekļu budžeta plāna 2016. gadam grozījumu”
projekts. Sagatavoja Vaiņodes novada pašvaldības galvenā grāmatvede S. Ikarte.

Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka 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 un 25.08.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.1. Apstiprināt Grozījumus  28.01.2016. Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo
līdzekļu budžeta plānā 2016.gadam” projektu. (Pielikums Nr. 3.)
9.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.5 "Grozījumi 28.01.2016. Saistošie
noteikumi Nr. 2 “Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns
2016.gadam”. 
9.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .
9.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.
9.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai
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elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.

10.p.
Par dzīvokļiem

/ziņo : V. Jansons/

10.1. Par dzīvokļa piešķiršanu ….

Pamats:  …  p.k. … iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 04.08.2016., iereģistrēts ar Nr.
3-6/820, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli “… ” dzīv. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un
Likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.1.1. Piešķirt …  p.k. …., dzīvokli “…. ” dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
10.1.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu līdz 30.09.2016.
10.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

10.2. Par īres līguma laušanu
Pamats: … p.k. … iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 19.08.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-
6/870, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli “… ” dzīv. … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Parādu nav.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.2.1. Lauzt īres līgumu ar …. p.k. …. par dzīvokli “… ” dzīv. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov.  
10.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

10.3. Par dzīvokļa piešķiršanu
Pamats:  …  p.k. … dzīvojošas …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 19.08.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/869, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli “… ”
dzīv. … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un
Likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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10.3.1. Piešķirt …  p.k. … dzīvokli “… ” dzīv. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies
4 personas.
10.3.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu līdz 30.09.2016.
10.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

10.4. Par dzīvokļa piešķiršanu
Pamats:  …  p.k. … dzīvojošas “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes
novada pašvaldībā 22.08.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/873, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli “…, Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka
pašvaldības autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un
Likumu „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.4.1. Piešķirt …  p.k. …, dzīvokli “…” dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies
4 personas.
10.4.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu līdz 30.09.2016.
10.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

11.p.
Par kustāmās mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem

/ziņo : V. Jansons/
2016. gada 16. augustā bija paredzēta pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsole.
Izsoles objekts – Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā kustamā manta FORD TRANSIT, reģ. Nr.
FS 3115. Atkārtota izsole.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena EUR 1360.78 (viens tūkstotis trīs simti sešdesmit euro 78 centi), sākumcenai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis 21%.

Izsoles solis EUR 20.00 (divi euro 00 centi)

Uz izsoli nebija pieteicies neviens dalībnieks.

Saskaņā ar 21.07.2016. Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanas izsoles
noteikumu 7.1.1. punktu izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz izsoli nav ieradies un reģistrējies
neviens dalībnieks.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

11.1. Apstiprināt 16.08.2016. Vaiņodes novada pašvaldības kustamas mantas FORD TRANSIT
izsoles protokolu

11.2. Atzīt pašvaldībai piederošās kustamās mantas FORD TRANSIT,  reģ. Nr. FS 3115 izsoli par
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nenotikušu
11.3. Auto paliek pašvaldības turpmākā lietošanā un netiek pārdota.

12.p.
Par zemes gabala “ Meijeri” nomas tiesību izsoles rezultātiem

/ziņo : V. Jansons/

2016.gada 11. augustā notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu
“Meijeri”, kas atrodas Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov.

Zemes gabala iznomāšanas termiņš 1 (viens) gads. Zemes gabals piekritīgs valstij.

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 21.00 (divdesmit viens euro, 00 centi ) par
1 ha, nomas maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 2.00 (divi euro 00 centi)

Pieteicies viens dalībnieks.
Pēdējā augstākā cena par  vienu hektāru EUR 23.00 (divdesmit trīs  euro 00centi).

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra

Grosberga, Vitauts Pragulbickis ); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

12.1. Apstiprināt 11.08.2016. zemesgabala “ Meijeri” nomas tiesību izsoles protokolu.
12.2. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1 SIA  “ Vaiņodes Agro”, reģ. Nr. 4013484940
nekustamā īpašuma “Meijeri”  kad apz.   6492 008 0039, 1.4 ha platībā, nomas tiesībai uz 1 (vienu)
gadu un nosolīto cenu EUR 23.00 (divdesmit trīs euro 00 centi) par 1 ha, summai pievienojams
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
12.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

13.p.
Par  Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona p.k. …, iesniegums, saņemts Vaiņodes
novada pašvaldībā un iereģistrēts ar Nr. 3-6/899, ar lūgumu piešķirt atlikušo  daļu no ikgadējā
atvaļinājuma, divas kalendārās nedēļas sākot ar 2016.gada 12. septembri

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

Atklāti balsojot:

PAR – 6 (Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Vitauts
Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons,
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k. …daļu no
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, no 2016.gada
12. septembra līdz 2016. gada 25.septembrim (ieskaitot), par darba gadu no 2016. gada 01.janvāra līdz
2016. gada 30. jūnijam..

Atklāti balsojot:

PAR –6 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Sandra Grosberga,
Aigars Dīks); PRET – nav; ATTURAS – nav, saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu
valsts amatpersonu darbībā” deputāts Oļegs Jurjevs nepiedalās lēmuma pieņemšanā.

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus
veikt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM, p.k. …
13.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā.

Sēdi slēdz plkst. 1600

Sēdes vadītājs: /personīgais paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētājs:       /  personīgais paraksts/ G. Orlova

Protokols parakstīts 2016.gada 1. septembrī


