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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. 19
Vaiņodes novada Vaiņodē

2015.gada 19. novembrī

Sēde sasaukta: plkst. 1500

Sēdi atklāj: plkst. 1505

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, Zigmunds Mickus, Sandra
Grosberga, Aigars Dīks

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Aiga Jaunzeme (slimības dēļ)

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

Darba kārtībā:

1.Par zemesgabala “… Vaiņodes pag, Vaiņodes nov. un … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
2.Par saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Vaiņodes novada administratīvajā

teritorijā 2016. gadā” projektu
3.Par zemesgabala “Celtnieku iela 1”, kad apz. 6492 006 0520, 1/8 domājamās daļas bezatlīdzības

nodošana dzīvokļa īpašnieka Nr…īpašumā
4.Par zemes nomas līguma laušanu
5.Par zemes nomas līguma pagarināšanu
5.1….iesniegums
5.2…… iesniegums
5.3. … iesniegums
6. Par zemesgabala nomas tiesību izsoli

6.1. … iesniegums
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6.2. …iesniegums
7. Par Vaiņodes novada domes lēmumu atcelšanu
7.1. Par 2015. gada 24. septembra, 2.p. “Par nekustamā īpašuma “… kad. Nr. …, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov. atsavināšanu” atcelšanu
7.2. Par 2015. gada 18. jūnija, 7.p. “Par NĪ …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.“ atcelšanu
7.3. Par 2015. gada 19. februāra, 4.2.p. “Par dzīvokļa “.. …”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
atsavināšanu” atcelšanu
8. Par dzīvokļa piešķiršanu
8.1. … iesniegums
8.2. ….iesniegums
9. Par vienreizēju sociālo pabalstu
9.1. …. iesniegums
9.2. ….iesniegums
10. Par noteikumu grozījumu projektu “Noteikumi par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes
vidusskolas izglītojamajiem”.
11. Par grozījumu projektu 25.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 12 “ Par Sociālās palīdzības
pabalstiem Vaiņodes novadā”
12. Par grozījumu projektu 25.02.2010. saistošajos noteikumos Nr. 13 “ Par pabalstiem Vaiņodes novadā”
13. Par LAD projektu konkursu pasākumā “ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Apstiprināt sēdes darba kārtību svītrojot no tās 1. punktu “ Par zemesgabala “…”, Vaiņodes pag,
Vaiņodes nov. un …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.”

Pievienot pie sēdes darba kārtības:

14.p. “ Par grozījumiem Vaiņodes novada Attīstības programmā 2013.- 2019. gadam”
15.p. “Par īres līguma laušanu”
16.p. “Par dzīvokļa piešķiršanu”
17.p. “Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā”

1.p.
Par zemesgabala “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

robežu pārkārtošanu.

/ziņo: O. Jurjevs /

JAUTĀJUMA IZSKATĪŠANA TIEK ATCELTA .

2.p.
Par Saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada

administratīvajā teritorijā 2016. gadā” projektu

/ziņo: O. Jurjevs /

Iesniegts saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā
teritorijā 2016. gadā” lēmumprojekts. (Pielikums Nr.1).

1. Projekta nepieciešamības pamatojums – Saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2016. gadā nekustamā īpašuma nodokļa
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maksātājiem;
2. Īss projekta satura izklāsts – Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91

apakšpunktu, ar nekustamo īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība
pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem,
izņemot garāžas;
5. panta 3. daļas Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem , Pašvaldības var izdot saistošos
noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām.
Šādi saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu – Noteikumu projektam nav tiešas
ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā - Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir
novada administratīvās teritorijas deklarētie iedzīvotāji un Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā
esoši NĪ īpašnieki.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām – Institūcija, kurā
privātpersona var vērsties ir saistošo noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome; Saistošo noteikumu
izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. Pamatojoties uz Likuma “Par
nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91 apakšpunktu, 5.panta (3) daļu,

Pamatojoties uz Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91 apakšpunktu, 5.panta (3)
daļu un likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.pantu.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumu „Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2016. gadā” projektu.
2.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 “Nekustamā īpašuma nodokļa
piemērošana Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 2016.gadā”.
2.3. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) trīs
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas.
2.4. Pēc saskaņošanas ar VARAM Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada
vēstis”.
2.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

3.p.
Par zemesgabala Celtnieku iela 1, kad. apz.6492 006 0592, 1/8 domājamās daļas bezatlīdzības

nodošana dzīvokļa īpašnieka Nr… īpašumā

/ziņo: O. Jurjevs /

Pamats: … p.k. …, dzīvojoša … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 05.11.2015.,
Vaiņodes novada pašvaldībā reģistrēts ar Nr. 3-6/1175, ar lūgumu noteikt piekrītošo domājamo daļu no
zemesgabala Celtnieku iela 1, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0592,
dzīvoklim Nr. …,….

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0592, ar nosaukumu Celtnieku iela 1, Vaiņodē, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., 0.4077 ha platībā, uz zemesgabala atrodas divstāvu, astoņu dzīvokļu dzīvojamā ēka
un palīgēka.
Septiņi dzīvokļi nodoti privatizācijai, viens dzīvoklis piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Zeme un
dzīvojamā ēka ir ierakstīta zemesgrāmatā pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis
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lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.
Pielikumā pievienoti dokumenti par dzīvokļa Celtnieku iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
piederību.

Pamatojoties uz likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 75.pantu. Šā likuma
piemērošana attiecībā uz privatizētajiem kooperatīvajiem dzīvokļiem, kā arī par pajām privatizētajiem
dzīvokļiem un dzīvojamām mājām 4. punktu Šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto dzīvokļu īpašniekiem
valsts vai pašvaldības zemes gabalus, kas atrodas lauku apvidos, nodod īpašumā bez atlīdzības, slēdzot
vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Noteikt dzīvoklim ar nosaukumu Celtnieku iela …, ar kad. apz. …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., piekrītošo domājamo daļu 1/8 no zemesgabala Celtnieku iela …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., ar kad. apz…, kopējā platībā 0.4077 ha.

3.2. Nodot …, p.k. … , kā dzīvokļa Nr. … īpašniekam, īpašumā bez atlīdzības 1/8 domājamo daļu no
zemesgabala ar nosaukumu Celtnieku iela , Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006
0592, 0.4077 ha platībā.

3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam izpildei.

4.p.
Par zemes nomas līguma laušanu

/ziņo: O. Jurjevs /

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas … ielā …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
10.11.2015., Vaiņodes novada pašvaldībās iereģistrēts ar Nr. 3-6/1191, ar lūgumu lauzt zemes nomas
līgumu par mazdārziņu ar nosaukumu “Ābelītes” , kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, sakarā ar
dzīvesvietas maiņu.
Konstatēts: zemes nomas līgums V93 ar … noslēgts 2010. gada 28. maijā, par zemes gabalu ar
nosaukumu Ābelītes ar kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, personiskās saimniecības vajadzībām.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes, kopējā platībā 16.02 ha, iznomāts
vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai un lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabals ir ierakstīts
zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā
izmantojama zeme, NĪLM: 0101

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1.Lauzt ar … p.k. … zemes nomas līgumu noslēgtu 28.05.2010. Nr. V93, par zemes gabalu “Ābelītes”,

ar kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, ar 2015.gada 30.novembri.

4.2.Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.
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5.p.
Par zemes nomas līguma slēgšanu

/ziņo: O. Jurjevs /

5.1. …. iesniegums
Pamats: ….., p.k. …., dzīvojoša … dzīv…., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
10.11.2015., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1192, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai, uz pieciem
gadiem, ko iepriekš nomāja ….
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes, kopējā platībā 16.02 ha,
iznomāts vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai un lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabals ir
ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā
izmantojama zeme, NĪLM: 0101.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 30.10.2007. MK noteikumi Nr. 735 “ Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 16.2.p.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. ….., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0659, ar
nosaukumu “Ābelītes”, 0.06 ha platībā mazdārziņa ierīkošanai
5.1.2. Noteikt zemes nomas maksu par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā,
1.5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42.
5.1.3. Līguma darbības termiņš: no 2015.gada 1. decembra līdz 2020. gada 30. novembrim.
5.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

5.2. ….. iesniegums
Pamats: ….. p.k. …, dzīvojošas … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
13.10.2015., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1115, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu
ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.12 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai, uz pieciem
gadiem.
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes, kopējā platībā 16.02 ha,
iznomāts vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai un lauksaimniecības vajadzībām. Zemesgabals ir
ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā
izmantojama zeme, NĪLM: 0101.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Konkrētais zemesgabals 0.12 ha platībā, kuru vēlas iznomāt, šobrīd nav nevienam iznomāts.

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 30.10.2007. MK noteikumi Nr. 735 “ Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu” 16.2.p.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …, p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0659, ar
nosaukumu “Ābelītes”, 0.12 ha platībā mazdārziņa ierīkošanai
5.2.2. Noteikt zemes nomas maksu par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.12 ha platībā,
1.5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42.
5.2.3. Līguma darbības termiņš: no 2015.gada 1. decembra līdz 2020. gada 30. novembrim.
5.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

5.3. … iesniegums
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
10.11.2015., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1193, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu ar
nosaukumu “… kad. apz. 6492 006 0876, 0.3 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai, uz pieciem gadiem.

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0876, ar nosaukumu … ar kad. apz. 6492 006 0876,
kopējā platībā 0.3 ha. Zemesgabals nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai.
Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Zemesgabals šobrīd nav
nevienam iznomāts.
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 30.10.2007. MK noteikumi Nr. 735 “ Noteikumi par publiskas
personas zemes nomu 16.2.p.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0876, ar
nosaukumu …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.3 ha platībā mazdārziņa ierīkošanai
5.3.2. Noteikt zemes nomas maksu par zemesgabalu ….., kad. apz. 6492 006 0876, Vaiņodē, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., 0.3 ha platībā, 1.5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42.
5.3.3. Līguma darbības termiņš: no 2015.gada 1. decembra līdz 2020. gada 30. novembrim
5.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

5.4. … iesniegums
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
08.10.2015, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/1101, ar lūgumu pārslēgt .. Lauku apvidus
zemes nomas līgumu, par zemesgabalu “…” ar kad. apz. ….., 13.00 ha platībā.

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “…”, ar kad. apz. …., kopējā platībā 13.00 ha, kurš sastāv no 9.6
ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 1.3 ha meža, 0.4 ha krūmājiem, 0.3 ha zem ūdens esošas zemes,
0.4 ha zem ceļiem esošas zemes, 1.0 ha zem ēkām esoša zeme, īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā,
piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM: 0101. Uz zemesgabala atrodas … piekritīgas ēkas - dzīvojamā māja un divas palīgēkas, ko pierāda
pielikumā pievienotā Zvērinātas notāres Larisas Medvedevas izsniegta mantojuma apliecība. Iepriekš
Lauku apvidus nomas līgums bija noslēgts ar ….

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 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 30.08.2005. MK noteikumi Nr. 644, 7.p.

Atklāti balsojot:
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PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.4.1. Slēgt Lauku apvidus zemes nomas līgumu ar …, p.k. …, par zemesgabalu ar nosaukumu “…,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. …., 13.0 ha platībā.
5.4.2. Noteikt zemes nomas maksu par zemesgabalu “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. …..
13.0 ha platībā, 0.5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28.00.
5.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

6.p.
Par zemesgabalu nomas tiesību izsoli

/ziņo: O. Jurjevs /
6.1. … iesniegums

Pamats: … p.k. …. dzīvojoša “….”, … pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 29.10.2015, Vaiņodes
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1154, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu
lauksaimniecībā izmantotajam zemes gabalam, ”Krustkalna grantsbedres”, ar kad. Nr. 6454 003 0090, 4.1
ha platībā, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov..
Konstatēts: zemesgabals “Krustkalna grantsbedres”, ar kad. apz. 6454 003 0090, 4.1 ha platībā, sastāv no
3.4 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.4 ha meži, 0.3 ha citas zemes, atrodas Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis
ir derīgo izrakteņu ieguves teritorija, NĪLM: 0401.

Ar … 2010. gada 17. februārī noslēgts zemes nomas līgums Nr. E5, par zemesgabala “Krustkalna
grantsbedres”, ar kad. Nr. 6454 003 0090, 4.1 ha platībā, ar mērķi izmantot zemi lauksaimniecības
vajadzībām.

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
MK noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 15. p, kurš nosaka, “Valsts
institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem
zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība
informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek
redzamā vietā pašvaldības domes ēkā”.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.1.1. Izsludināt pieteikšanos uz zemesgabala “Krustkalnu grantsbedres”, kad. apz. 6454 003 0090,
kopējā platība ir 4.1 ha nomas tiesību izsoli.
6.1.2. Par pieteikšanās termiņu noteikt 15.12.2015.
6.1.3. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice.
6.1.4. Uzdot domes juristam izstrādāt izsoles noteikumus.
6.1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

6.2. … iesniegums

Pamats: … p.k. … dzīvojošas … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 05.11.2015.,
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1174, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu
lauksaimniecībā izmantotajam zemes gabalam, ”Pļavu ganības”, ar kad. Nr. 6454 002 0103, 7.2 ha platībā,
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kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov..
Konstatēts: zemesgabals “Pļavu ganības”, ar kad. apz. 6454 002 0103, 9.2 ha platībā, sastāv no 9.2 ha,
lauksaimniecībā izmantojamas zemes, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., ir ierakstīts zemesgrāmatā,
pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM: 0101. Zemesgabals iznomāts vairākām personām.
Zemes nomas līgums Nr. E105A ar …noslēgts 02.01.2012, par zemesgabala ar kad. apz. 6454 002 0103,
“Pļavu ganības”, 7.2 ha platībā, ar mērķi izmantot zemi lauksaimniecības vajadzībām.

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
MK noteikumi Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 15. p, kurš nosaka, “Valsts
institūcijas informāciju par iznomājamiem to valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem
zemesgabaliem ievieto attiecīgās valsts institūcijas oficiālajā mājaslapā internetā, bet pašvaldība
informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek
redzamā vietā pašvaldības domes ēkā”.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.2.1. Izsludināt pieteikšanos uz zemesgabala “Pļavu ganības”, kad. apz. 6454 002 0103, kopējā platība ir
7.2 ha nomas tiesību izsoli.
6.2.2. Par pieteikšanās termiņu noteikt 15.12.2015.
6.2.3. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice.
6.2.4. Uzdot domes juristam izstrādāt izsoles noteikumus.
6.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

7.p.
Par Vaiņodes novada domes lēmumu atcelšanu

/ziņo: O. Jurjevs /

7.1. Par 2015. gada 24. septembra Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr. 16, 2.p. “Par
nekustamā īpašuma “…”, kad. Nr. .., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu” atcelšanu
…
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.

Atklāti balsojot:

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

Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Balsojumā nepiedalās Vitauts Pragulbickis - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā
11.pants,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1.1. Atcelt 2015. gada 24. septembra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr. 16, 2.p. “Par
nekustamā īpašuma “…”, kad. Nr. …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu”
7.1.1. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam un
pašvaldības grāmatvedībā izpildei.
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7.2. Par 2015. gada 18. jūnija Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr. 10, 7.p. “Par NĪ …,
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.“ atcelšanu

…..
Pamatojoties uz iepriekš minēto secināms, ka lēmums ir atceļams.

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.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.2.1. Atcelt 2015. gada 18. jūnija Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr. 10, 7.p. “Par
nekustamā īpašuma “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu”.
7.2.1. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam un
pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

7.3. Par 2015. gada 19. februāra Vaiņodes novada domes lēmuma, Protokols Nr. 4, 4.2.p. “Par
dzīvokļa “….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu” atcelšanu

…
Pamatojoties uz iepriekš minēto secināms, ka lēmums ir atceļams.

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.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.3.1. Atcelt 2015. gada 19. februāra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr. 4, 4.2.p. “Par
dzīvokļa “Celtnieku iela ….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu”.
7.3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam un
pašvaldības grāmatvedībā izpildei

8. p.
Par dzīvokļa piešķiršanu

/ziņo: V. Jansons/

8.1. …. iesniegums

Pamats: … p.k. …, dzīvojoša … dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 06.11.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1179, ar lūgumu piešķirt … 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
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palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

8.1.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli .. dzīv…Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
8.1.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu.
8.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

8.2. … iesniegums

Pamats: … p.k. …, dzīvojoša .. ielā …,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 03.11.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1169, ar lūgumu piešķirt
dzīvokli …ielā …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, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

8.2.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli .. iela… dzīv. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies 2
personas.
8.2.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu.
8.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

9.p.
Par vienreizēju sociālo pabalstu

/ziņo : V. Jansons/
…..
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens
pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un,
17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu ārkārtas situācijā neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai
tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu
segšanai.
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo ,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto Vaiņodes novada pašvaldības sociālais dienests nolēma: virzīt jautājumu
uz Vaiņodes novada domes sēdi izvērtēšanai un vienreizējā sociāla pabalsta piešķiršanai .
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Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.1.1. Piešķirt … p.k. …, vienreizēju sociālo pabalstu 30% apmērā no operācijas un ārstēšanās
izmaksām EUR… (viens simts divdesmit euro 60 centi ) apmērā no sociālā budžeta.
9.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā
izpildei.

9.2. … iesniegums
…..

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens
pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un,
17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz
materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību
apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu ārkārtas situācijā neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai
tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu
segšanai.
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo ,
izglītības un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto Vaiņodes novada pašvaldības sociālais dienests nolēma: virzīt jautājumu
uz Vaiņodes novada domes sēdi izvērtēšanai un vienreizējā sociāla pabalsta piešķiršanai.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.2.1. Piešķirt … p.k. …., vienreizēju sociālo pabalstu 30% apmērā no medikamentu un ārstēšanās
izmaksām EUR 212.13 (divi simti divpadsmit euro 13 centi ) apmērā no sociālā budžeta.
9.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā
izpildei.

10.p.
Par noteikumu grozījumu projektu “Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes

vidusskolas izglītojamajiem” projektu

/ziņo : Z. Mickus/

Iesniegts noteikumu „“Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas izglītojamajiem”
projekts. Pamatojoties uz likuma „ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu Pašvaldības dome
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumi, instrukcijas).

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.11.2015. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes
lēmumu Iesniegts noteikumu „“Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas
izglītojamajiem” projekts (Pielikums Nr.2).

Atklāti balsojot:
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PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.1. Apstiprināt noteikumu „Par kārtību, kādā tiek piešķirta stipendija Vaiņodes vidusskolas
izglītojamajiem” projektu. (Pielikums Nr. 2)
10.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2015. gada 1. decembri.
10.3. Noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un Vaiņodes vidusskolas mājas lapā
www.vvskola.lv , trīs darba dienu laikā pēc to apstiprināšanas.

11.p.
Par grozījumu projektu 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.12

“ Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”

/ziņo : V. Jansons/

Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu saistošos noteikumus un precizētu

piešķiramo pabalstu summas. Pēc precizējumu veikšanas personas un ģimenes, kuras savas dzīves vietas

deklarējušas Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā saņems nedaudz lielākus pabalstus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 45.pantu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

11.1. Apstiprināt projektu “Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā””.

11.2. Izdarīt sekojošus grozījumus Vaiņodes novada domes 25.02.2010 saistošajos noteikumos Nr. 12
“Par Sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā”

11.2.1. Noteikumu 2.1 punktā aizstāt ciparu“170.74” ar ciparu “171.00”.
11.2.2. Noteikumu 23. punktā aizstāt ciparu “28.46”ar ciparu “30.00”.

11.2.3. Noteikumu 24. punktā svītrot vārdu salikumu “(5-gadnieki, 6-gadnieki)”.

11.2.4. Noteikumu 32. punktā aizstāt ciparu “42.69” ar ciparu “43.00”, un ciparu “71.14” ar ciparu
“72.00”.

11.2.5. Noteikumu 40.2. punktā aizstāt ciparu “71.14” ar ciparu “75.00”.

11.3. Izdot saistošos noteikumus Nr.8“Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.12 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā””.

11.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) trīs
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas.
11.5. Pēc saskaņošanas ar VARAM Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada
vēstis”.
11.6. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

12.p.
Par grozījumu projektu 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.

13 “ Par pabalstiem Vaiņodes novadā”
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/ziņo : V. Jansons/

Saistošo noteikumu grozījumu projekts izstrādāts, lai pilnveidotu saistošos noteikumus un precizētu

piešķiramo pabalstu summas. Pēc precizējumu veikšanas personas un ģimenes, kuras savas dzīves vietas

deklarējušas Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā saņems nedaudz lielākus pabalstus.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1.punktu un 45.pantu

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

12.1. Apstiprināt projektu “Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr.13 “Par pabalstiem Vaiņodes novadā””.

12.2. Izdarīt sekojošus grozījumus Vaiņodes novada domes 25.02.2010 saistošajos noteikumos Nr. 13
“Par pabalstiem Vaiņodes novadā”:

12.2.1. Noteikumu 6.1. punktā aizstāt ciparu “213.43” ar ciparu “215.00”.

12.2.2. Noteikumu 7.2. punktā aizstāt ciparu “71.14” ar ciparu “72.00”.

12.2.3. Noteikumu 7.3 punktā aizstāt vārdu salikumu “izsniegta noteikta parauga izziņa par miršanas
fakta reģistrāciju” ar vārdu salikumu “izsniegta miršanas apliecības kopija”.

12.2.4. Noteikumu 9.2. punktā aizstāt ciparu “14.23” ar ciparu “15.00”.

12.2.5. Noteikumu 10.1 punktā aizstāt ciparu “21.34” ar ciparu “22.00”.

12.2.6. Noteikumu 11.3. punktā aizstāt ciparu “35.57” ar ciparu “40.00”.

12.2.7. Noteikumu 12.1.1. punktā aizstāt ciparu “21.34” ar ciparu “25.00”.

12.2.8. Noteikumu 12.1.2. punktā aizstāt ciparu “28.46” ar ciparu “30.00”.

12.2.9. Noteikumu 12.1.3. punktā aizstāt ciparu “42.69” ar ciparu “45.00”.

12.2.10. Noteikumu 12.2 punktā aizstāt vārdu salikumu “apliecinošs dokuments” ar vārdu salikumu
“apliecinoša dokumenta kopiju”.

12.3. Izdot saistošos noteikumus Nr.9 “Grozījumi 25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr.13 “Par pabalstiem Vaiņodes novadā””.

12.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) trīs
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas.
12.5. Pēc saskaņošanas ar VARAM Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada
vēstis”.
12.6. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

13.p.
Par LAD projektu konkursu pasākumā “ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku

apvidos”

/ziņo : O. Jurjevs/

Vaiņodes novada pašvaldība plāno iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektu
konkursā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis ir
atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu
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uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Atbalsts tiks piešķirts vietējās pašvaldības grants ceļu bez cietā
seguma izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un) atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos
noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un investīcijas plāniem. Vaiņodes novadam, atbilstoši Ministru
kabineta noteikumu Nr. 475 (18.08.2015.) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība
pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu
konkursu veidā” 1, pielikumam, plānošanas periodā ir pieejams atbalsts 740 000 EUR apmērā.
Nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmajām izmaksām.

2015. gada 14. oktobrī un 5. novembrī tika organizētas tikšanās ar Vaiņodes novada lauku uzņēmējiem,
lai apspriestu ceļu atlases kritērijus un kopīgi vienotos par ceļu posmiem, kurus būtu jāiekļauj projekta
pieteikumā. Apspriešanās rezultātā tika nolemts projektā iekļaut 8 ceļu posmus, kuru pārbūve ir nozīmīga
vietējiem uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu. Nākamais solis ir izvirzīto kritēriju
apstiprināšana domes sēdē un šo ceļu posmu pārbūves iekļaušana attīstības programmas plānoto
pasākumu sadaļā. Ministru kabineta noteikumos Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem”,

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 (18.08.2015.) “Valsts un Eiropas Savienības
atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”
atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1, pielikumam

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības ceļu izvērtēšanas kritērijus projektu konkursa “Valsts un
Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” :

13.1.1. ceļš vai ceļa posms pēc nozīmīguma – apzinot cik daudz uzņēmēju-i izmanto šo ceļu vai
ceļa posmu;
13.1.2. ceļš, kas ved no lauku ražotāja vai uzņēmēja un savienojas ar vietējās nozīmes valsts
autoceļu;
13.1.3. Pieguļošajā teritorijā esošās lauksaimniecības platības un lopu skaits.
13.1.4. ceļš vai ceļa posms nozīmīgs skolēnu maršrutam.
13.1.5. ceļš ar grants segumu sliktā stāvoklī;
13.1.6. ceļam pieguļoša teritorijā deklarēto darbspējīga vecuma cilvēku skaits;
13.1.7. lauksaimniecības tehnikas braukšanas intensitāte

13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības projektu vadītājam.

14.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada Attīstības programmā 2013.-2019. gadam

/ziņo : O. Jurjevs/

Nepieciešams izdarīt grozījumus Vaiņodes novada Attīstības programmā 2013.- 2019, gadam, papildinot
Rīcības plāna Rīcības virzienu RV20 “Pašvaldību ceļu tīkla kvalitātes uzlabošana” iekļaujot sekojošus
pārbūvējamos pašvaldības ceļus

1. Ozoliņi – Jaunvītoliņi
2. Ozoliņi – Bieranti – Ošlapiņas
3. Krustkalns – Vībiņi
4. Krieviņi – Lāčplēši – Auguste
5. Vītoliņi – Lielkalni
6. Dēsele - Jaunšķieri
7. Kārkliņi – Lejnieki
8. Stūri – Krieviņi
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Pamatojoties uz MK noteikumi Nr. 14.10.2015. MK. noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par
pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”, un likuma Par pašvaldībām 21. panta
pirmās daļas trešo punktu Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
turklāt tikai dome var apstiprināt pašvaldības teritorijas attīstības programmu un teritorijas plānojumu.”

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

14.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada Attīstības programmā 2013.- 2019, gadam, papildinot Rīcības
plāna Rīcības virzienu RV20 “Pašvaldību ceļu tīkla kvalitātes uzlabošana” iekļaujot sekojošus
pārbūvējamos pašvaldības ceļus:

14.1.1. Ozoliņi – Jaunvītoliņi
14.1.2. Ozoliņi – Bieranti – Ošlapiņas
14.1.3. Krustkalns – Vībiņi
14.1.4. Krieviņi – Lāčplēši – Auguste
14.1.5. Vītoliņi – Lielkalni
14.1.6. Dēsele - Jaunšķieri
14.1.7. Kārkliņi – Lejnieki
14.1.8. Stūri – Krieviņi

14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības projektu vadītājam .

15.p.
“Par īres līguma laušanu”

/ziņo : V. Jansons/

Pamats: Vaiņodes novada domes komunālās nodaļas iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā
19.11.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1222, ar lūgumu lauzt īres līgumu noslēgtu ar …par dzīvokli ar
adresi …iela…- dzīv. .. Persona minētajā adresē nav sastopama no 2013. gada jūnija. Šobrīd uzturas
ārvalstīs. Par īri un apsaimniekošanu uzkrāts parāds par summu EUR 521.23. Dzīvoklis netiek
apsaimniekots, nav apkurināts.

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.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

15.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar …. p.k. …, par dzīvokli …ielā …dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov. ar lēmuma spēkā stāšanās brīdi.
15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā, lietvedībā un pašvaldības
juristam izpildei.

16.p.
“Par dzīvokļa piešķiršanu”

/ziņo : V. Jansons/

Pamats: … p.k. …, dzīvojoša … ielā … ,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
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Vaiņodes novada pašvaldībā 27.10.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1150, ar lūgumu piešķirt dzīvokli …
ielā .. 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, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

16.1. Piešķirt … p.k. .., dzīvokli .. ielā .. dzīv…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies 2
personas.
16.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības
izmantošanu.
16.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā.

17.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības štatu sarakstā

/ziņo : V. Jansons/

Izskatot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora 2015.gada 19.novembra ziņojumu, (iereģistrēts
ar Nr. 3-6/1223) (kopija pielikumā) par 6 būvnieku amatu likvidēšanu dome konstatē:
saskaņā ar Vaiņodes novada domes apstiprināto štatu sarakstu no 01.01.2015. domē nodarbināti seši
darbinieki būvnieka amatā. 2015.gada septembrī un oktobrī ievērojami samazinājušies būvniecības
un remonta darbi. Strādnieki netiek nodarbināti uz pilnu slodzi, lai algas fonds būtu izlietots
lietderīgi šobrīd darbinieki veic amata aprakstam neatbilstošus darbus. Pašvaldības līdzekļi tiek
izlietoti nelietderīgi un nepamatoti. Viena mēneša sešu būvnieku uzturēšana pašvaldībai darba algās
izmaksā vidēji EUR 3750.96 (t.sk. darba devēja nodoklis), plus būvniecības materiālu un instrumentu
iegāde. Finansiāli izdevīgāk nepieciešamības gadījumā ir ņemt ārpakalpojumu. Bez tam saskaņā ar
likumā ``Par pašvaldībām`` noteikto, domes funkcija nav nodarboties ar uzņēmējdarbību.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, likuma ``Par pašvaldībām`` 14.panta otrās daļas 6.punktu, 21.panta
pirmās daļas 13.punktu,

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,

Sandra Grosberga, Aigars Dīks, ) ; PRET – nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

17.1. Ar 2015.gada 31.decembri likvidēt 6 būvnieku amatu vietas;
17.2. Uzdod izpilddirektoram Egilam Juzupam nekavējoties Darba likumā noteiktā kārtībā brīdināt

darbiniekus par darba līguma izbeigšanu.

Sēdi slēdz plkst. 1555

Sēdes vadītājs: /personīgais paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētājs: /personīgais paraksts/ I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2015.gada 26. novembrī
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