
2010.gada 26.augusta Vaiņodes novada domes sēdē  
Protokols Nr.14  

NOLEMJ: 
 
1. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu „Teātra iela 7”, ar kopējo platību 0.2337 
ha, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. 
 
2. Noteikt zemes vienībai, starpgabalam ar kadastra numuru 6492 006 0702 statusu Vaiņodes novada 
pašvaldībai piekrītoša zemes vienība, kura nepieciešama pašvaldībai saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15.panta 1.daļu, pašvaldību funkciju pildīšanai. Piešķirt zemes vienībai adresi Kalna iela 
1 E, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0908 – Pārējās 
sabiedriskās nozīmes objekta apbūve. 
 
3. Atcelt Vaiņodes novada domes 2009.gada 21.decembra sēdes protokola Nr.12, 12.5.punkta 1) 
apakšpunktu, zemes reformas pabeigšanai nododama neapbūvēta lauku apvidus zemes vienība Smēdes 
iela 9, 0.4 ha platībā ar kadastra numuru 6492 006 0451. 
 
4. Precizēt 15 adreses. 
 
5. Neslēgt zemes nomas līgumu par nekustamo īpašumu „Vagari”. 
 
6. Slēgt ar septiņām personām zemes nomas līgumus par zemes izmantošanu personiskās 
palīgsaimniecības vajadzībām. 
 
7. Piešķirt zemei 0.89 ha platībā ar kadastra numuru 6492 004 0771 nosaukumu „Jaunpilskalni”. 
Noteikt zemes lietošanas mērķi: 0101 zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. 
Precizēt adresi ēkai ar kadastra numuru 6492 004 0771 01:„Pilskalni”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes 
nov. 
 
8. Izdot saistošos noteikumus Nr.18 „Embūtes pagasta teritorijas plānojuma grafiskās daļas un 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (protokola pielikumā Nr.1). 
Saistošie noteikumi sastāv no sekojošiem sējumiem:  

I. „Vaiņodes novada Embūtes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gada. Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”; 
II. „Vaiņodes novada Embūtes pagasta teritorijas plānojums 2008.-2020.gada. Grafiskā daļa”. 

 
9. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes novada domes Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību. 
 
10. Apstiprināt ideju konkursa „Par Vaiņodes novada ģerboņa skiču izveidi” projektu. 
 
11. Apstiprināt Vaiņodes novada domes sniegto pakalpojumu izcenojumus ar 2010.gada 01.septembri. 
Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums 

bez PVN Ls 
PVN 
Ls 

Kopā 
Ls 

Mercedes-Benz Sundancer km 0.33 0.07 0.40 
Mercedes-Benz 416 CDI Sprinter km 0.245 0.055 0.30 
Autobusa Mercedes Benz km 0.365 0.085 0.45 
IVECO ugunsdzēsēju mašīna h 17.00 3.57 20.57 
 
12. Iegādāties divus autobusus par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem, pamatojoties uz 2010.gada 
30.jūlija Ministru kabineta rīkojumu Nr.446 „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām 
skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai” un noslēgto starp Valsts reģionālās attīstības aģentūras 
Vienošanos par finanšu līdzekļu piešķiršanu novadu pašvaldībām autobusu iegādei skolēnu 
pārvadāšanai (aģentūras vienošanās reģ. Nr. 1.2/PB/11/32). Pašvaldība garantē līdzfinansējumu 10% 
apmērā no katra autobusa iegādes cenas. 
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13. Veikt pašvaldībai piekrītošā saimniecībā „Krūklīši”, kad.nr. 6492 002 0064,  kopšanas cirti. 
Izcērtamā platība 14.60 ha. 
 
14. Atbrīvot no Vaiņodes novada Vēlēšanu komisijas locekļa pienākumiem: Daigu Tihomirovu, Daini 
Mežaini.  
Ievēlēt Vaiņodes novada Vēlēšanu komisijas sastāvā: Zigurdu Ģībieti un Intu Riekstu. 
 
15. Apstiprināt Saistošo noteikumu Nr.19 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites 
kārtību Vaiņodes novadā” projektu. 
 
16. Apstiprināt skolas audzēkņu vecāku ikmēneša līdzfinansējumu 2010./2011.m.g.: 
-) par vienu bērnu    Ls 5.00 
-) par diviem bērniem, par katru    Ls 4.00 
-) par trijiem un vairāk bērniem, par katru Ls 3.00 
 
17. Piešķirt Vaiņodes mūzikas skolai 0.5 pedagoģiskās slodzes mākslas programmas darba apmaksai. 
 
 
 
 
  
 
 


