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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. 23
Vaiņodes novada Vaiņodē

2016.gada 22. decembrī

Sēde sasaukta: plkst. 1500

Sēdi atklāj: plkst. 1500

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – Evita Vanaga

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

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Teodors Roze, Aiga Jaunzeme,

Uzaicināti piedalīties un piedalās: nav

Darba kārtībā:

1. Par dzīvojamās mājas  Tirgoņu iela 5, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., esošo dzīvokļu domājamo
daļu noteikšanu.

2. Par dzīvojamās mājas  Tirgoņu iela 29A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., esošo dzīvokļu
domājamo daļu noteikšanu.

3. "Sanatorija "Vaiņode" 8"-8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu
5. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu

5.1. NĪ  …i, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
5.2. NĪ   ….. ,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

6. Par zemes nomas līgumiem
6.1. ….
6.2. ….
6.3. ….

7. Par zemes nomas līguma laušanu
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8. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu.
9. Par zemes nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

9.1. zemes vienībai “ Priežkalnu zeme” 11.0 ha platībā ar kadastra apzīmējums 6454 003 0168 ;
9.2. zemes vienībai “ Jaunie Meldri” 3.6 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0172 ;
9.3. zemes vienībai “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 4.4 ha 

ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0199 ;
9.4 zemes vienībai “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 11.9 ha 

ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0132 ;
9.5. zemes vienībai “ Celmiņi”, 7.25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0063.

10. Par Vaiņodes novada  pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Priekules novada pašvaldības būvvaldei
11. Par atlaidi sociālās aprūpes pakalpojumam sociālā atbalsta centrā “ Vaiņode”
12. Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem
13. Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2017. gadā.
14. Par  Vaiņodes novada pašvaldības kustamās mantas  pārdošanu izsolē
15. Par līguma slēgšanu ar SIA” Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju.
16.  Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoles rezultātu apstiprināšanu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības un  pievienot sēdei papildjautājumus:

17.p. “Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2017. gadā”

18.p. “ Par izmaiņām Vaiņodes novada domes amatu sarakstā ar 2017.gada 1.janvāri”

19.p. “ Par  Vaiņodes novada pašvaldības domes amatu sarakstu un darba algām 2017. gadam”
20.p. “Par dzīvesvietas deklarēšanu”
21.p. “Par ēdnīcas izcenojumu Vaiņodes internātpamatskolas  ēdnīcā”

  Tiek veiks sēdes audioieraksts.

1.p.
Par dzīvojamās mājas  Tirgoņu iela 5, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., esošo dzīvokļu

domājamo daļu noteikšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

NĪ “Tirgoņu iela 5”, sastāv no zemesgabala 0.2854 ha platībā, ar  kad. apz. 6492 006 0584 uz kura
atrodas daudzdzīvokļu māja, sastāv no 8 dzīvokļiem ar kopējo platību 297.36 kvm un piecām palīgēkām.

Daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu “Tirgoņu iela 5”, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 un piekrītošajai
zemes gabalam ar kad. apz. 6492 006 0584, un piecām palīgceltnēm: ar kad. apz. 6492 006 0584 002
sķūnis, ar kad. apz. 6492 006 0584 003 garaža, ar kad. apz. 6492 006 0584 004 sķūnis, ar kad. apz. 6492
006 0584 005 garaža, ar kad. apz. 6492 006 0584 006 sķūnis.

1. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-1 ir ierakstīts zemesgrāmatā un ir noteikta domājamā daļa, t.i. 6492 006
0584 001 001 - 126/1000

2. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-2, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 002 – 129/1000
3. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-3, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 003 – 120/1000
4. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-4, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 004 – 114/1000
5. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-5, ir ierakstīts zemesgrāmatā un ir noteikta domājamā daļa, t.i., 6492

006 0584 001 005 – 123/1000
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6. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-6, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 006 – 145/1000
7. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-7, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 007 – 132/1000
8. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-8, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 008 – 111/1000

Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā pieder Vaiņodes pašvaldībai. Lai sakārtotu
nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 5, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag. un varētu ierakstīt dzīvokļu
īpašumus zemesgrāmatās ir jānosaka domājamās daļas dzīvokļiem.

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā
mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību .

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma
domājamā daļa - daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas
platībai attiecībā pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo
platību;

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Noteikt, domājamās daļas daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu “Tirgoņu iela 5”, ar kad. apz. 6492 006
0584 001 un piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0584, un piecām palīgceltnēm ar kad. apz.
6492 006 0584 002 sķūnis, ar kad. apz. 6492 006 0584 003 garaža, ar kad. apz. 6492 006 0584 004
sķūnis, ar kad. apz. 6492 006 0584 005 garaža, ar kad. apz. 6492 006 0584 006 sķūnis:

1.1.1. dzīvoklim Tirgoņu iela 5-2, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 002 – 129/1000
1.1.2.  dzīvoklim Tirgoņu iela 5-3, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 003 – 120/1000
1.1.3.  dzīvoklim Tirgoņu iela 5-4, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 004 – 114/1000
1.1.4.  dzīvoklim Tirgoņu iela 5-6, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 006 – 145/1000
1.1.5.  dzīvoklim Tirgoņu iela 5-7, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 007 – 132/1000
1.1.6.  dzīvoklim Tirgoņu iela 5-8, ar kad. apz. 6492 006 0584 001 008 – 111/1000

1.2. Protokola izraksts izsniedzams nekustamo īpašumu speciālistam izpildei.

2.p.
Par dzīvojamās mājas  Tirgoņu iela 29A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., esošo dzīvokļu

domājamo daļu noteikšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

NĪ “Tirgoņu iela 29A”, sastāv no zemesgabala 0.2033 ha platībā, ar  kad. apz. 6492 006 0522 uz kura
atrodas  daudzdzīvokļu māja, sastāv no 24 dzīvokļiem ar kopējo platību 1794,60 kvm.

Daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu “Tirgoņu iela 29A”, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 un piekrītošajai
zemes gabalam ar kad. apz. 6492 006 0522.

1. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-1, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa t.i.
6492 006 0522 001 – 34/1000
2. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-2, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 002 – 34/1000
3. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-3, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 003 – 31/1000
4. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-4, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 004 – 30/1000
5. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-5, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 005 – 33/1000
6. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-6, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 006 – 34/1000
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7. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-7, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 007 – 30/1000
8. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-8, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 008 – 30/1000

9. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-9, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 009 – 34/1000
10. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-10, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 010 – 34/1000
11. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-11, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 011 – 30/1000
12. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-12, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 012 – 30/1000
13. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-13, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 013 – 57/1000
14. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-14, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 014 – 45/1000
15. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-15, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 015 – 57/1000
16. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-16, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 016 – 45/1000
17. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-17, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 017 – 57/1000
18. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-18, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 017 – 45/1000
19. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-19, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 019 – 59/1000
20. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-20, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 020 – 45/1000
21. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-21, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 021 – 57/1000
22. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-22, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 022 – 45/1000
23. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-23, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 023 – 57/1000
24. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-24, ir ierakstīts zemesgrāmata un ir noteikta domājamā daļa, t.i.
6492 006 0522 001 024 – 47/1000

Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā pieder Vaiņodes pašvaldībai.
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag. un varētu
ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatās ir jānosaka domājamās daļas dzīvokļiem.

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā
mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību .
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma
domājamā daļa - daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas
platībai attiecībā pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo
platību.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Noteikt, domājamās daļas dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Tirgoņu iela 29A, kas
atrodas  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0522 001 un piekrītošajai zemes
daļai ar kad. apz. 6492 006 0522:

2.1.1. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-2, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 002 – 34/1000
2.1.2.  dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-3, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 003 – 31/1000
2.1.3. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-7, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 007 – 30/1000
2.1.4. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-9, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 009 – 34/1000
2.1.5. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-10, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 010 – 34/1000
2.1.6. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-11, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 011 – 30/1000
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2.1.7. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-12, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 012 – 30/1000
2.1.8. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-13, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 013 – 57/1000
2.1.9. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-16, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 016 – 45/1000
2.1.10. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-17, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 017 – 57/1000
2.1.11. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-18, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 017 – 45/1000
2.1.12. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-21, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 021 – 57/1000
2.1.13. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-22, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 022 – 45/1000
2.1.14. dzīvoklim Tirgoņu iela 29A-23, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 023 – 57/1000

2.2. Protokola izraksts izsniedzams nekustamo īpašumu speciālistam izpildei.

3.p.
"Sanatorija "Vaiņode" 8"-8, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšana

/ziņo: O. Jurjevs/

NĪ "Sanatorija "Vaiņode" 8", sastāv no zemesgabala 0.1881 ha platībā, ar  kad. apz. 6492 006
0594 uz kura atrodas daudzdzīvokļu māja, kas sastāv no 18 dzīvokļiem ar kopējo platību 1 354,10 kvm.

Daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu "Sanatorija "Vaiņode" 8", ar kad. apz. 6492 006 0594 001 un
piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0594. Dzīvoklim "Sanatorija "Vaiņode" 8"-8, ar kad. apz.
6492 006 0594 001 008 – 56/1000

Lai sakārtotu nekustamo īpašumu "Sanatorija "Vaiņode" 8"-8, kas atrodas Vaiņodes pag. un
varētu ierakstīt dzīvokli īpašumu zemesgrāmatā ir jānosaka domājamās daļas dzīvoklim

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā
mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību.

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma
domājamā daļa - daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas
platībai attiecībā pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo
platību;

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Noteikt, domājamās daļas dzīvoklim daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu "Sanatorija "Vaiņode" 8",
kas atrodas  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0594 001 un piekrītošajai zemes daļai ar
kad. apz. 6492 006 0594:
3.2. dzīvoklim "Sanatorija "Vaiņode" 8"-8, ar kad. apz. 6492 006 0594 001 008 – 56/1000
3.3. Protokola izraksts izsniedzams nekustamo īpašumu speciālistam.

4.p.
Par  nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu

/ziņo: O. Jurjevs/

Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no

….

Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un
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nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka “noteiktajā laikā
nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir
mazāka par EUR 150, Administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk
kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās daļas
11. punktu, kas nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā
nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma
26. panta paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu maksājumus atbilstoši
nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem
budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā
termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī
izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija piedzen
bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot uz
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no …, p.k. …. deklarētā
dzīvesvieta: …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435. Parāds par …, Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., ar kadastra nr. 6492 006 0326 no 2010. gada, summa uz 30.11.2016, EUR 92.12
(parāda pamatsumma EUR 60.78 un nokavējuma nauda EUR 31.34).

4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam un tiesu izpildītājam izpildei.

4.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā,
Lielā ielā 4, Liepājā.

5.p.
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

5.1.  Par …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanu

Pamats: … p.k. …, dzīvojošas …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotās …., p.k. ….
iesniegums  saņemts 23.05.2016, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/503, ar lūgumu atļaut
izpirkt zemesgabalu “….”, kad. apz. 6492 007 0007, 3.1 ha platībā, kurš atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov.. Izdevumus garantē apmaksāt.

Konstatēts: 06.12.2016 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese:
Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “…..”, kadastra
Nr. 6492 007 0007, kurš atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. 6492
007 0007, 3.02 ha platībā – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība
apsekošanas dienā,  2016.gada 5. septembrī, aprēķināta: EUR 4517  (Četri tūkstoši pieci simti
septiņpadsmit eiro).



7

Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: Nekustamā īpašuma novērtēšana EUR 139.15 un zemes uzmērīšana
EUR 484.00. Kopā saistītie izdevumi  623,15 EUR

…..

2016. gada 21. jūlijā, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 15 , 2.1. p.,  “ Par
nekustamā  īpašuma “ ….” , Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  atsavināšanas procedūras uzsākšanu”.
nekustamais īpašums “.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā
īpašuma atsavināšanu un uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4). “Atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 8) persona,
kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas
likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas
līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas
līgums.” 37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar
nosacīto cenu (8.pants). Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pārdošana par brīvu cenu – mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par
nosacīto cenu.

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Pienākums

lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un

mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas

izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami

augstāku cenu.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1.1. Atsavināt  … p.k. …,  nekustamo īpašumu “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr. 6492

007 0007, kas sastāv no zemes vienības ar kad. apz. 6492 007 0007, 3,02 ha platībā par EUR 5140,15

(Pieci tūkstoši viens simts četrdesmit  eiro un 15 centi).

5.1.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē

ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 31.01.2017.

5.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.

5.2.  Par dzīvokļa . iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu

Pamats: … p.k. …, dzīvojoša …., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes
novada pašvaldībā 06.01.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/8, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli Vienības …,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt.

Konstatēts: 30.11.2016 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese:
Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts divistabu dzīvokļa īpašums ar nosaukumu Vienības
iela …., kadastra Nr. 6492 900 0190, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un 
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pie dzīvokļa īpašuma piederošām 540/5242 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra
apzīmējumu 6492 006 0112 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0112 002, no zemes gabala
ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0112 un 540/5240 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra
apzīmējumu 6492 006 0112 003 – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus
vērtība apsekošanas dienā,  2016.gada 5. septembrī, aprēķināta: EUR 1588.00  (Viens tūkstotis pieci simti
astoņdesmit astoņi eiro). Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: NĪ inventarizācijas izmaksas EUR 114.40
(viens simts četrpadsmit euro, 40 centi), NĪ novērtēšana EUR 77,48 (septiņdesmit septiņi eiro, 48 centi).
Kopējā atsavināšanas summa sastāda EUR 1779.88 (viens tūkstotis septiņi simti septiņdesmit deviņi euro
un 88 centi).

Ar 2016. gada 17. jūnija, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 13 , 5. p., nekustamais
īpašums  Vienības iela …. , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., nav nepieciešams pašvaldību
funkciju pildīšanai un nododams atsavināšanas procedūras uzsākšanai.

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)

Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā

kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.

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  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.2.1. Atsavināt  … p.k. …  dzīvokļa īpašumu …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr.

6492 900 0190, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 540/5242 kopīpašuma domājamām daļām no būves

ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0112 001, no būves ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0112 002, no

zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0112 un 540/5240 kopīpašuma domājamām daļām no
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būves ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0112 003 par EUR 1779.88 (viens tūkstotis septiņi simti

septiņdesmit deviņi euro un 88 centi).

5.2.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē

ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 31.01.2017.

5.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.

6.p.

Par zemes nomas līgumiem
/ziņo: O. Jurjevs/

6.1. … iesniegums 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša  …, Vaiņode, Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 09.12.2016., Vaiņodes
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1221, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 85, par
zemesgabalu ar nosaukumu …, kad. apz. 6492 006 0999, 0.6 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai.

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 85 ar … noslēgts 2010. gada 12. maijā, par zemes gabalu ar
nosaukumu “…. ar kad. apz. 6492 006 0999, 0.6 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret Vaiņodes
novada pašvaldību nav.
Zemesgabals sastāv no 0.6 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Zemesgabals nav ierakstīts
zemesgrāmatā, atrodas Vaiņodē, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā
izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Konkrētai personai nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību.

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  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes
lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 85, noslēgtu ar … p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492
006 0999, ar nosaukumu “….”, Vaiņode, Vaiņodes nov., 0.6 ha platībā, līdz 31.12.2021.
6.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
6.1.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
6.1.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas līgumā.

6.2. …. iesniegums 
Pamats: …., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta … Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 29.11.2016.,  Vaiņodes
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/1175, ar  lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 421, par
zemesgabalu ar nosaukumu …. kad. apz. 6492 005 0083, 0.08ha platībā mazdārziņa uzturēšanai.

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 421 ar ….. noslēgts 2011. gada 27. decembrī, par zemes gabalu ar
nosaukumu “…”, ar kad. apz. 6492 005 0083, 0.08 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret
Vaiņodes novada pašvaldību nav.
“Auguste 7, kad. Nr. 6492 0065 0083, kurš sastāv no zemesgabala kopējā platībā 0.2366 ha, iznomāts
vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 0.08 ha lauksaimniecībā
izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā 22.04.2015., atrodas Augustē
Vaiņodes, pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme,
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NĪLM: 0101. Konkrētai personai nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību.

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  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes
lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 421, noslēgtu ar …. p.k. …,  par zemesgabalu ar kad. apz. 6492
005 0083, ar nosaukumu “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.08 ha platībā, līdz 31.12.2021.
6.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
6.2.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
6.2.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas līgumā.

6.3. …. iesniegums
Pamats: …, p.k. … dzīvojošas …Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. LV-3435, iesniegums saņemts
02.12.2016. iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1187, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu ar
kad. apz. 6492 006 0982, 0.001 ha platībā, ar nosaukumu “Raiņa iela 18B”, mazdārziņa vajadzībām uz 5
gadiem.

Konstatēts: Raiņa iela 8b, kad. Nr. 6492 006 0982, kurš sastāv no zemesgabala kopējā platībā 0.8 ha,
iznomāts vairākām personām mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 0.6 ha lauksaimniecībā
izmantojamas zemes. Zeme piekrīt pašvaldībai, atrodas Vaiņodē, Vaiņodes, pagastā, Vaiņodes novadā.
Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Iznomājams uz 5 gadiem.
Konkrētai personai nav parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību. 

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  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes
lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar.. ….,  par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0982, ar nosaukumu
“Raiņa iela 18B”,  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.001 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.
6.3.2. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.12.2021.
6.3.3. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42, nomas
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
6.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

7.p.
Par zemes nomas līguma laušanu

/ziņo: O. Jurjevs/
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Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša “….., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts 09.12.2016.,
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1215, ar lūgumu lauzt zemes nomas līgumu Nr.193,
par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 005 1120, ar nosaukumu “Zemes gabals” ar 01.01.2017.

Konstatēts: 2010. gada  01. novembrī ar …. noslēgts Zemes nomas līgums Nr. Nr.193. 
Zemesgabala galvenais lietošanas mērķis ir: lauksaimniecībā izmantojamā zeme, NĪLM:0101.

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  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes
lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1. Lauzt zemes nomas līgumu Nr. 193, noslēgtu ar …. p.k. …,  par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 005
1120, ar nosaukumu “Zemes gabals”,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0,08 ha platībā.
7.2. Izraksts izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

8.p.
Par  nekustamā īpašuma “…”, kad. apz. .., sadalīšanu

/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: ..p.k. …, dzīvojošas …, Vaiņode Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 08.12.2016., iereģistrēts
Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/1213, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamā īpašumā ….”, ar kad. Nr.
…., atdalot  no īpašuma divas zemes vienības, 2,0 ha un 14,4 ha platībā. Atdalītajiem zemes gabaliem
piešķirt nosaukumus “…” un “.. noteikt lietošanas mērķi zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, NĪLM:0101.

Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …., ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 39,5 ha, sastāv
no viena zemes gabala:

 kas sastāv no 30,4 ha – lauksaimniecībā izmantojama zeme, 7,9 ha – mežs, 0.3 ha - zem ūdens
esoša zeme, 0.6 ha - zem ceļiem esoša zeme, 0.3 ha - cita veida zeme. Zemesgabala lietošanas
mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101.

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.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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8.1. Atdalīt no nekustamā īpašumā ar nosaukumu “… kad. Nr. …, 30.4 ha platībā :
8.1.1. zemesgabalu 2.0 ha platībā un piešķirt nosaukumu “…” un noteikt zemes lietošanas mērķi:
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.
8.1.2.  zemesgabalu 14,4 ha platībā un piešķirt nosaukumu “…” un noteikt zemes lietošanas
mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.

8.2 Atlikušajam zemesgabalam 23.1 ha platībā, saglabāt nosaukumu “….” un saglabāt zemes lietošanas
mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.
8.3. Atļaut uzsākt izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “….” ar kadastra 
apzīmējumu 6492 007 0503
8.4. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices.
8.5. Darba uzdevums ir nepieciešams( pievienots pielikumā)
8.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei.

9.p.
Par izsoles noteikumu apstiprināšanu.

/ziņo: O. Jurjevs/

9.1.  “ Priežkalnu zeme”, 11.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6454 003 0168, Embūtes pagastā,
Vaiņodes novadā.

Pamatojoties uz to, ka beidzies zemes gabala nomas tiesību līgums Vaiņodes novada pašvaldībai
piederošajam neapbūvētam  zemes gabalam ar nosaukumu “Priežkalnu zeme”, 11.0 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6454 003 0168, atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Ir sagatavots un iesniegts nomas tiesību izsoles noteikumu  projekts.

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, 15. punktu  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 zemes-
gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu. 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 21.panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu dome var
noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas  un 22.12.2016.
Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.1.1. Izsludināt pieteikšanos no 27.12.2016.- 09.01.2017. uz zemes gabala “Priežkalnu zeme”, kad. apz.
6454 003 0168,  11.0 ha platībā, nomas tiesību izsoli.
9.1.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala nomas tiesību izsoles notikumu
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projektu zemesgabalam “Priežkalnu zeme”, kad. apz. 6454 003 0168,  11.0 ha platībā.
9.1.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 10.59 (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
9.1.4. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9.1.5. Izsoles solis ir EUR 2. 00 (bez PVN)
9.1.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
9.1.7. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
9.1.8. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 10.01.2017.,
plkst. 10:00. 
9.1.9. Izsoli rīko ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.

9.2. “ Jaunie Meldri ”, 3.6 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 007 0172, Vaiņodes pagastā,
Vaiņodes novadā.

Pamatojoties uz to, ka beidzies zemes gabala nomas tiesību līgums  Vaiņodes novada pašvaldībai
piederošajam neapbūvētam  zemes gabalam ar nosaukumu “Jaunie Meldri”, 3.6 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6492 007 0172, atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Ir sagatavots un iesniegts nomas tiesību izsoles noteikumu  projekts.

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, 15. punktu  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 zemes-
gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu. 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 21.panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu dome var
noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas  un 22.12.2016.
Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.2.1. Izsludināt pieteikšanos no 27.12.2016.- 09.01.2017. uz zemes gabala “Jaunie Meldri ”, kad. apz.
6492 007 0172,  3.6 ha platībā, nomas tiesību izsoli.
9.2.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala nomas tiesību izsoles notikumu
projektu zemesgabalam “Jaunie Meldri”, kad. apz. 6454 007 0172, 3.6 ha platībā. 
9.2.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 6.74 (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
9.2.4. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9.2.5. Izsoles solis ir EUR 2. 00 (bez PVN)
9.2.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
9.2.7. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
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9.2.8. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 10.01.2017.,
plkst. 10:00. 
9.2.9. Izsoli rīko ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.

9.3. “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 4.4  ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 008
0199, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Pamatojoties uz to, ka beidzies zemes gabala nomas tiesību līgums  Vaiņodes novada pašvaldībai
piederošajam neapbūvētam  zemes gabalam ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 4.4
ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 008 0199, atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Ir sagatavots un iesniegts nomas tiesību izsoles noteikumu  projekts.

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, 15. punktu  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 zemes-
gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu. 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 21.panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu dome var
noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas  un 22.12.2016.
Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.3.1. Izsludināt pieteikšanos no 27.12.2016. - 09.01.2017. uz zemes gabala “Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas”, kad. apz. 6492 008 0199,  4.4 ha platībā, nomas tiesību izsoli.
9.3.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala nomas tiesību izsoles notikumu
projektu zemesgabalam “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 008 0199, 4.4  ha
platībā. 
9.3.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 10.35 (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
9.3.4. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9.3.5. Izsoles solis ir EUR 2. 00 (bez PVN)
9.3.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
9.3.7. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
3.8. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 10.01.2017.,
plkst. 10:00. 
9.3.9. Izsoli rīko ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.

9.4. “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 11.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 004
0132, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.
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Pamatojoties uz to, ka beidzies zemes gabala nomas tiesību līgums  Vaiņodes novada pašvaldībai
piederošajam neapbūvētam  zemes gabalam ar nosaukumu “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas ”11.0
ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 004 0132, atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes
lietošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Ir sagatavots un iesniegts nomas tiesību izsoles noteikumu  projekts.

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, 15. punktu  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 zemes-
gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu. 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 21.panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu dome var
noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas  un 22.12.2016.
Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:  

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.4.1. Izsludināt pieteikšanos no 27.12.2016.- 09.01.2017. uz zemes gabala “ Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132,  11.0  ha platībā, nomas tiesību izsoli.
9.4.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala nomas tiesību izsoles notikumu
projektu zemesgabalam “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132,  11.0  ha
platībā.
9.4.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 11.25 (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
9.4.4. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9.4.5. Izsoles solis ir EUR 2. 00 (bez PVN)
9.4.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
9.4.7. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
9.4..8. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 10.01.2017,
plkst. 10:00. 
9.4.9. Izsoli rīko ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.

9.5. “ Celmiņi”, 7.25 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 007  0063, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes
novadā.

Pamatojoties uz to, ka beidzies zemes gabala nomas tiesību līgums  Vaiņodes novada pašvaldībai
piederošajam neapbūvētam  zemes gabalam ar nosaukumu “ Celmiņi ” 7.25 ha platībā, kadastra
apzīmējums 6492 007 0063, atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis –
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.

Ir sagatavots un iesniegts nomas tiesību izsoles noteikumu  projekts.
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Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes
nomu”, 15. punktu  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 zemes-
gabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai
pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo
noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko
nomas maksu. 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 21.panta pirmās daļas 14. punkta a apakšpunktu dome var
noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu).

Pamatojoties uz iepriekšminēto un  14.12.2016. Tautsaimniecības attīstības komitejas  un 22.12.2016.
Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.5.1. Izsludināt pieteikšanos no 03.05.2016-16.05.2016. uz zemes gabala Celmiņ”, kad. apz. 6492 004
0132,  11.0  ha platībā, nomas tiesību izsoli.
9.5.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemes gabala nomas tiesību izsoles notikumu
projektu zemesgabalam “ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132,  11.0  ha
platībā.
9.5.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 11.25 (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis.
9.54. Izsoles veids- mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9.5.5. Izsoles solis ir EUR 2. 00 (bez PVN)
9.5.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
9.5.7. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi.
9.5..8. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 10.01.2017,
plkst. 10:00. 
9.5.9. Izsoli rīko ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.

10.p.
Par Vaiņodes novada  pašvaldības būvvaldes funkciju deleģēšanu Priekules novada

pašvaldības būvvaldei

/ ziņo : E. Vanaga/

Līdz 31.12.2016. būvvaldes funkcija tika deleģētā Priekules novada pašvaldībai. Priekšlikums pagarināt
deleģēšanas līgumu un deleģēt Priekules novada pašvaldības būvvaldei nodrošināt Vaiņodes novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā būvniecības procesa tiesiskumu veicot būvvaldes funkciju.
Iesniegts Deleģēšanas līguma projekts.

Pamatojoties uz:
likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 14.punktu, nodrošināt savas administratīvās teritorijas
būvniecības procesa tiesiskumu un trešo daļu, No katras autonomās funkcijas izrietošu pārvaldes
uzdevumu pašvaldība var deleģēt privātpersonai vai citai publiskai personai. Pārvaldes uzdevuma
deleģēšanas kārtību, veidus un ierobežojumus nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likums.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 1.punkta a)apakšpunktu, likuma izpildei vietējā pašvaldība:
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nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu, izveidojot būvvaldi savā teritorijā vai vienojoties ar citām
pašvaldībām par kopīgas būvvaldes izveidi un nodrošinot būvvaldes darbībai nepieciešamos resursus, kā
arī deleģējot citai pašvaldībai atsevišķu uzdevumu izpildi Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā
kārtībā,  un ar Būvniecības likuma saistītiem normatīviem aktiem.

Valsts pārvaldes iekārtas likuma 45.panta otro daļu, par pastarpinātās pārvaldes iestādes uzdevumu
deleģēšanu lemj attiecīgās atvasinātās publiskās personas orgāns, kas informē tiešās pārvaldes iestādi,
kurai attiecīgā atvasinātā publiskā persona ir padota. Ja deleģēšanas termiņš pārsniedz gadu, deleģēšanas
līgumu pirms tā noslēgšanas saskaņo ar šo tiešās pārvaldes iestādi.
un 46.pantu, Deleģēšanas līgumā norāda:
1) līdzējus;
2) deleģēto pārvaldes uzdevumu un normatīvo aktu, ar kuru attiecīgais uzdevums nodots deleģētāja
kompetencē;
3) deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildes termiņu un kārtību;
4) līdzēju konkrēto atbildību, kā arī iespējamo atbildību līguma izbeigšanas gadījumā;
5) uzdevuma izpildes kvalitātes novērtējuma kritērijus, bet, ja līguma priekšmets ir vienreizējs uzdevums,
— arī sasniedzamos rezultātus;
6) savstarpējo norēķinu kārtību, finansu un citu resursu piešķiršanas noteikumus;
7) regulāro pārskatu un ziņojumu sniegšanas kārtību;
8) pilnvarotās personas darbības uzraudzības kārtību;
9) līguma spēkā stāšanās kārtību;
10) līguma darbības termiņu;
11) citus būtiskus līguma nosacījumus.

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.1. Pagarināt  deleģēšanas līgumu ar Priekules novada pašvaldības domi uz 1 (vienu) gadu no
2017.gada 01.janvāra  līdz 2017. gada 31.decembrim.
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Priekules novada pašvaldības domē.

11.p.
Par atlaidi sociālās aprūpes pakalpojumam sociālā atbalsta centrā “ Vaiņode”

/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. 35. panta Sociālās palīdzības pabalstu veidi 3 daļa nosaka, ja ir pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsta,
pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, it tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī
citus pabalstus ( personas ) pamatvajadzību apmierināšanai.

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

11.1. Piešķirt atlaidi  ….   p.k. …. sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”
EUR 135.20  (viens simts trīsdesmit pieci   euro, 20 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot
no 2016. gada decembra mēnesi.
11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības Sociālajā dienestā un  grāmatvedībā
izpildei.

12.p.
Par finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīviem izdevumiem

/ziņo : Z. Mickus /

Pamats: Saņemts Liepājas rajona sporta skolas iesniegums 07.12.2016. Vaiņodes novada domē
iereģistrēts Nr.3-6/1209 ar lūgumu apstiprināt un atbalstīt sadarbību ar Liepājas rajona Sporta skolu un
piešķirt finansējumu administratīviem izdevumiem  2017. gadam par summu  EUR  5566.00

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. 15.panta 1 daļas 4.p. 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.);

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

12.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas
administratīviem izdevumiem par periodu no 2017.gada janvāra līdz 2017.gada 31.decembrim EUR
5566.00 ( pieci  tūkstoši pieci simti sešdesmit seši  euro, 00 centi)
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Grobiņas pašvaldībā un Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

13.p.

Par pašvaldības dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam 2017. gadā

/ ziņo:  V. Jansons/

Pamats: Kurzemes plānošanas reģiona 25.11.2016. iesniegums NR. 2-5.5/172/16 saņemts Vaiņodes
novada pašvaldībā 25.11.2016. iereģistrēts ar Nr. 3-6/1166  ar lūgumu izskatīt jautājumu par
līdzfinansējumu plānošanas reģionam 2017. gadā.  Līdzfinansējuma summa EUR 1500.00.

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.

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.

Atklāti balsojot:
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PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.1. Piešķirt līdzfinansējumu  Kurzemes plānošanas reģionam EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti
euro,00 centi) gadā no pamata budžeta.
13.2. Lēmums iesniedzamas Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un nosūtāms Kurzemes
plānošanas reģionam.

14.p.
Par  Vaiņodes novada pašvaldības kustamas mantas  pārdošanu izsolē

/ ziņo:  V. Jansons/

Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā atrodas kustama manta automašīna FORD TRANSIT, kuru
pašvaldība neizmanto un tā nav nepieciešama pašvaldības funkciju pildīšanai. 2016. gadā tika rīkotas
divas izsoles, taču tās beidzās bez rezultātiem. Sākotnējā cena bija EUR 1874.35. Pamatojoties uz to,
automašīnas atlikusī bilances vērtība ir samazinājusies un tehniskā apskate transportlīdzeklim nav izieta,
kā arī  automašīna nav labā tehniskā stāvoklī priekšlikums izsoles sākumcenu noteikt EUR 900.00.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka publiskas
personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.punkts, Publisku personu mantas
atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot
tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas
publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās
noteikta institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu. 8.panta ceturtā, piektā, sestā
un septītā daļa nosaka, atsavināšanai paredzētās kustamās mantas novērtēšanu organizē publiska persona,
tās iestāde vai kapitālsabiedrība, kuras valdījumā vai turējumā atrodas attiecīgā manta. Kustamās mantas
novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), kura
saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Mantas
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus. Nosacīto cenu
atbilstoši mantas vērtībai nosaka mantas novērtēšanas komisija.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 22.12.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

14.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamas mantas automašīnas FORD
TRANSIT izsoles noteikumus.
14.2. Izsole notiek 2017.gada 17. janvārī plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā
23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē.
14.3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
14.4. Izsoles solis – EUR  20.00
14.5. Mantas sākumcena automašīnai FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 – EUR 743.80 sākumcenai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 156.20, kopā EUR 900.00;
14.6. Dalības maksa EUR  10.00 (desmit euro 00 centi) .
14.7. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības par automašīnu FORD
TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115 – EUR 74.38 summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21%
EUR 15.62, kopā EUR 90.00
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14.8. Punktā 14.6. un 14.7., minētie maksājumi veicami AS SEB bankā - kods: UNLALV2X, konts:
LV33 UNLA 0012 0111 3065 0 vai AS Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV28HABA 0551 0177
2752 4 vai Vaiņodes novada domes kasē Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā,  Vaiņodes novadā,
LV-3435, ar norēķinu karti.
14.9. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā .

15.p. 
Par līgumu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju”

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” (Komercsabiedrība) līguma projekts, kurā
Komercsabiedrība apņemas savā darbībā veicināt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu, sniegt ar
tūrisma darbību saistītos pakalpojumus, veicot šādus darbus:

1. Komercsabiedrība 2017.gadā apņemas sniegt Domei šādus pakalpojumus:
1.1.Iekļaut informāciju par Domes tūrisma uzņēmējiem (ēdināšanas, nakšņošanas, aktīvās
atpūtas, pasākumu norišu vietu un apskates objektu nodrošinātāju) datu bāzē www.liepaja.travel,
par to neprasot uzņēmējiem papildus samaksu.

1.1.1. Iekļaut Domes nozīmīgākos tūrisma objektus šādos Komercsabiedrības
sagatavotajos tūrisma informācijas materiālos, atsevišķi elektroniski
vienojoties par objektu sarakstu:

1.1.1.1. Lielais ceļvedis „Liepāja un apkārtne 2017” latviešu, angļu un
krievu valodās,

1.1.1.2. Mazais ceļvedis „Liepāja un apkārtne 2017” latviešu, angļu, vācu,
lietuviešu un krievu valodās,

1.1.1.3. Tūrisma karte „Liepāja un apkārtne 2017” latviešu, angļu, vācu,
krievu un lietuviešu valodā,

1.1.1.4. Liepājas tūrisma avīze “Vasara”, Liepājas tūrisma avīze “Ziema”
1.1.1.5. Informācija par nozīmīgākajiem novada pasākumiem, kas varētu

būt interesanti arī pilsētas viesiem, iknedēļas izdevumā „Šonedēļ
Liepājā” reizi nedēļā un internetā www.kalendars.liepaja.lv.

1.1.2. Domes tūrisma aktualitātes pārpublicēt Komercsabiedrības sociālajos tīklos 
1.1.3. Piedalīties un informēt klientus par Domes tūrisma piedāvājumiem šādās

starptautiskajās tūrisma izstādēs: VAKANTIEBEURS Utrehtā, Nīderlandē;
MATKA Helsinkos, Somijā; ADVENTURE Viļņā, Lietuvā; BALTTOUR
Rīgā, Latvijā; TOUREST Tallinā, Igaunijā; F.R.E.E., Minhenē, Vācijā; ITB
Berlin Berlīnē, Vācijā. 

1.1.4. Iekļaut Domes tūrisma objektus tūrisma akcijās „Apceļo Kurzemi”, „Lielais
Jēkabs”;

1.1.5. Iekļaujoties kopējā Latvijas tūrisma aktivitātēs, informēt Domes pārstāvi par
aktualitātēm tūrismā.

1.1.6. Divas reizes gadā rīkot Liepājas apkārtnes novadu, tajā skaitā Domes
tūrisma informācijas centru vadītāju sanāksmi, lai pārrunāt kopīgas
aktualitātes.

1.1.7. Rīkot gidu kursus, kurus Domes pārstāvis var apmeklēt bez maksas.
1.1.8. Sniegt žurnālistiem, tūrisma profesionāļiem, LRTIB apmeklētājiem pilnīgu

un kvalitatīvu informāciju par novada tūrisma objektiem.

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.
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.

Atklāti balsojot:
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PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

15.1. Piedalīties ar līdzfinansējumu EUR  2300,00 (divi tūkstoši trīs simti euro un  00 centi) apmērā SIA
„Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” deleģētā uzdevuma nodrošināšanai 2017.gadā.
15.2. Līgums spēkā līdz 31.12.2017.
15.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

16.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības īpašuma “ Krūklīši” cirsmas izsoles rezultātu

apstiprināšanu

/ziņo: V. Jansons/

2016. gada 20. decembrī notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā īpašuma „Krūklīši”, Vaiņodes
pagastā, Vaiņodes novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 6492 002 0064), 4.17 ha kopplatībā
izsole. Cirsmas izsolei netika iesniegts neviens cenu piedāvājums. Izsole beigusies bez rezultāta.
Nepieciešamas veikt cirsmas dastošanu, lai var noteikt precīzu cirsmas izsoles sākuma cenu.

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 22.12.2016. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

16.1. Apstiprināt 20.12.2016. Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās cirsmas “ Krūklīši” izsoles
protokolu

16.2.  Apstiprināt izsoli par nenotikušu.
16.3. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organizēt pašvaldībai piederošā īpašuma „Krūklīši”, Vaiņodes

pagastā, Vaiņodes novadā (zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 6492 002 0064), 4.17 ha
kopplatībā, cirsmas dastošanu.

16.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības izpildirektoram.

17.p.
Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2017. gadā

/ziņo: V. Jansons/
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SOS Bērnu ciematā paziņojis, ka viena klienta uzturēšanās pakalpojuma maksa mēnesī no 2017. gada 1.
janvāra būs EUR 570.00

Konstatēts: SOS Bērnu ciematā uzturas divi Vaiņodes novada pašvaldībā deklarēti bērni. Uzturēšanās
maksu sedz Vaiņodes novada pašvaldība. 2016. gadā uzturēšanās izmaksas sastādīja EUR 300.00  mēnesī
vienam bērniem.

Priekšlikums apmaksāt uzturēšanās maksu EUR 350.00 mēnesī.

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. 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, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

17.1. Apmaksāt personas uzturēšanās pakalpojuma maksu SOS Bērnu ciematā par summu EUR 350.00
( trīs simti piecdesmit  euro, 00 centi) mēnesī vienam bērnam.
17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā
izpildei.

18.p.
Izmaiņas Vaiņodes novada domes amatu sarakstā ar 2017.gada 1.janvāri

/ziņo: V. Jansons/

Lai nodrošinātu efektīvāku pašvaldības līdzekļu izlietojumu Vaiņodes novada dome izvērtē 2016. gada
Vaiņodes novada domes amatu sarakstu un darba algas.

Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: noteikt domes
priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu
vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzību. Pamatojoties uz iepriekšminēto un
22.12.2016. Finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

18.1. Ar 01.01.2017. gadu izdarīt 2016. gada Vaiņodes novada domes amatu sarakstā un darba algās

sekojošus grozījumus :

18.1.1. Likvidēt no amata saraksta sekojošus amatus:

              1.) struktūrvienība 066e, santehniķis (7126 01), 0.5 slodze, amatalga EUR 249.60;
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              2.)  struktūrvienība 016, sētnieks/apkures kurinātājs (8182 04), 0.5 slodze, amatalga

EUR 249.60

18.1.2. Iekļaut amatu sarakstā sekojošus amatus:

             1.) struktūrvienība 012, klientu apkalpošanas centra speciālists (4222 07), 0.4 slodze,

amatalga EUR 186.91

             2.) struktūrvienība 045, palīgstrādnieks pie ceļiem (9329 09), 1 slodze, amatalga EUR

380.00;

             3.) struktūrvienība 0823, dekorētājs (3432 01) , 0.2 slodze, amatalga EUR 119.60;

18.1.3. Apstiprināt izmaiņas amatalgās un slodzēs sekojošiem amatiem:

              1.) struktūrvienība 011, grāmatvedis/ekonomists (431101), 1 slodze, amatalga 

EUR 858.58.;

2.) struktūrvienība 042, mežstrādnieks  (8341 05), 1 slodze, amatalga EUR 437.84;

             3.) struktūrvienība 066, galdnieks ( 7522 01), 1 slodze, amatalga EUR 568.00;

4.) struktūrvienība 062, trimmerists/apkures kurinātājs (8182 04), 1 slodze, amatalga EUR

400.40;

5.) struktūrvienība 062e,  Traktortehnikas vadītājs/atslēdznieks/santehniķis (8341 05), 1 slodze,

amatalga EUR 577.36 ;

6.) struktūrvienība 066, Apkopējs/sētnieks/apkures kurinātājs/ (8182 04), 1 slodze, amatalga EUR

400.40;

7.) struktūrvienība 062, automašīnas  vadītājs /remontstrādnieks (8322 01), 1 slodze, amatalga

EUR 400,40;

8.) struktūrvienība 066, uzskaitvedis ( 4311 02), 0.32 slodze, amatalga EUR 218.80;

9.) struktūrvienība 081, sporta metodiķis ( 3422 04), 0.2 slodze, amatalga EUR 109.20;

10.) struktūrvienība 066, sporta metodiķis ( 3422 04), 0. 2 slodze, amatalga EUR 120.64;

11.) struktūrvienība 0823, apkopējs ( 9112 01), 0.5 slodze, amatalga EUR 201.76;

12.) struktūrvienība  091, Saimniecības pārzinis ( 5151 11), 0.85 slodze, amatalga EUR 408.42;

13.) struktūrvienība 092, mājas lapas administrators ( 3514 03), 0.25 slodze, amatalga EUR

119.60;

14.) struktūrvienība 107, apkures kurinātājs/labiekārtošanas strādnieks( 8182 04), 1 slodze,

amatalga EUR 374.40;

15.) struktūrvienība 109, Sociālais darbinieks ( 2635 01), 1 slodze, amatalga EUR 506.48;

             16. ) struktūrvienība 045, palīgstrādnieks pie ceļiem (9329 09), 1 slodze, amatalga EUR 400.40

18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

19.p.
Par  Vaiņodes novada pašvaldības domes amatu sarakstu un darba algām 2017. gadam.
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/ziņo: V. Jansons

Pamats: Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības domes amatu  saraksts ar darba algām 2017.  gadam.
Ierosinājums ar 01.01.2017. visiem Vaiņodes novada pašvaldības darbiniekiem algas paaugstināt par 5%
(pirms nodokļu nomaksas). Izņemot Vaiņodes vidusskolas un mūzikas skolas pedagogus.
 PII “ Zīlīte’” pedagogiem no valsts finansējuma  5% piemaksa līdz 30.06.2017.

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.

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

19.1. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada pašvaldības domes amatu sarakstu un darba algas 2017.
gadam.

19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

20.p.
Par dzīvesvietas deklarēšanu

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: …  p.k. …,  dzīvojošas …. , iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 19.12.2016.
iereģistrēts ar Nr. 3-6/1247 ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  …., Vaiņodē, Vaiņodes novadā .  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz
dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita
likumiska vai līgumiska pamata.

Atklāti balsojot:

PAR – 6  (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga,

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

20.1. Atļaut … p.k. …, deklarēt dzīvesvietu adresē … , Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā.

21.p.
Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas  maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu

/ziņo: V. Jansons /

Iesniegti Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumi.
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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.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 22.12.2016. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:

PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis , Sandra Grosberga, Aigars Dīks); PRET

– nav; ATTURAS – nav,

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

21.1. Apstiprināt Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumus darbiniekiem:
21.1.  Brokastis – EUR 1.26 (viens euro 26 centi);
21.2. Pusdienas – EUR 1.54 (viens euro 54 centi);
21.3. Launags – EUR 1.09  (viens euro 9 centi);
21.4. Vakariņas – EUR 1.22 (viens euro 22 centi).

21.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolā izpildei

Sēdi slēdz plkst. 1555

Sēdes vadītājs: /personīgais paraksts/ V. Jansons

Sēdes protokolētā                           /personīgais paraksts/                      I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2016.gada 30. decembrī.


