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DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr.23

Vaiņodes novada Vaiņodē

2012. gada 20.decembrī

Sēde sasaukta plkst. 1500

Sēdi atklāj plkst. 1500

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga

Piedalās – Deputāti: Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze,
Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs

Nepiedalās: Anda Čerņavska - veselības stāvokļa dēļ;
Sandra Ķempe – pamatdarba dēļ;
Arvīds Desmitnieks – pamatdarba dēļ;
Reinis Ulberts – pamatdarba dēļ.

Uzaicināti piedalīties un piedalās: Zemes lietu speciālists – Guna Taujēna,
Domes jurists – Sarmīte Volkova.
Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” vadītājs – Eva Dolbina

Darba kārtība:

I. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdē izskatītie jautājumi

1.Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
2.Par pašvaldībai piekritīgajām brīvajām zemēm
3.Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

3.1. A. S. iesniegums
3.2. A. A. iesniegums
3.3. H. Ž. iesniegums
3.4. Ā. S. iesniegums
3.5. R. D. iesniegums
3.6. V. F. iesniegums
3.7. A. T. iesniegums
3.8. A. E. iesniegums
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3.9. V. T. iesniegums
3.10. M. K. iesniegums
3.11. B. M. iesniegums
3.12. V. H. iesniegums
3.13. D. A. iesniegums
3.14. A. P. iesniegums
3.15. U. M. iesniegums
3.16. A. Š. iesniegums

II. Komiteju sēdēs neizskatītie jautājumi:

4. Par vienreizēju sociālo pabalstu.
5. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu.
6. Par grozījumu 2009.gada 03.jūlija saistošos noteikumos Nr.1 „Vaiņodes novada pašvaldības
nolikums” projektu.
7. Par grozījumu 2012.gada 23.februāra Saistošos noteikumos Nr.4 „Vaiņodes novada pašvaldības
pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2012.gadam” projektu.
8. Par Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību sarakstu.

Balsojums par sēdes darba kārtību

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Pieturēties pie augstāk minētās darba kārtības un pievienot pie domes sēdes darba kārtības
papildjautājumus:

9. Par grozījumu 2010.gada 25.februāra Saistošos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem Vaiņodes
novadā” projektu.
10. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu.
11. Par uzturēšanās maksu Sociālā atbalsta centrā „Vaiņode”.

1.p.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs un zemes lietu speciālists G.Taujēna/

Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, atrodas Graudu ielā 27/29, Liepājā, LV-
3401, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 20.09.2012, par Hipotēku bankas pārbaudītiem
datiem par noslēgtiem zemes izpirkuma līgumiem. Atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas
4.punktam, Juridiskajām un fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes
pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas, ja: līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā
gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta
priekšapmaksa, un 25.panta otrajai daļai, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas
šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās
saskaņā ar likumu “Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības
uz tās lietošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja
vien zemes nomnieks nevēlas noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas,
zemes nomas līgums tiek pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt
zemesgrāmatā.

Atklāti balsojot:
Par – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis), Pret – nav; Atturas – nav,
Balsojumā nepiedalās Oļegs Jurjevs (Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā,
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11.p.)
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1. Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības O. J. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Upītes”, kad. apz.
64540040364, 2.19 ha, Embūtes pag.

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.2.Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības:

1.2.1. I. S. p.k. /……/, uz zemes gabalu „ Atvari”, kad. apz. 6454 003 0036, 1.9 ha, un kad. apz.
64540030037, 1.2 ha Embūtes pag.

1.2.2. I. R. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Uzvaras 2”, kad. apz. 6454 004 0049, 8.1 ha, Embūtes
pag.

1.2.3. A. O. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Santas”, ar kad. apz. 6454 004 0090, 6.8 ha, ar kad. apz.
6454 004 0120, 6.1 ha, un ar kad. apz. 6454 004 0153, 5.9 ha, Embūtes pag.

1.2.4. V. B. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Intari”, kad. apz. 6454 004 0196, 0.4319 ha, Embūtes
pag.

1.2.5. N. L. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Pūteļi”, kad. apz. 6454 004 0038, 1.09 ha, kad. apz.
64540040224, 0.9663 ha, kad. apz. 6454 004 0365, 1.1 ha, Embūtes pag.:

1) atdalīt no NĪ ''Pūteļi'', ar kad.Nr. 6454 005 0015 zemes vienību ar kad. apz. 6454 004 0038,
1.09 ha piešķirt nosaukumu ''Jaunpūteļi'', zemes vienībai un ēkai ar būves kad. Nr. 6454 004
0192 003 piešķirt adresi „Jaunpūteļi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., noteikt zemes lietošanas
mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2) atdalīt no NĪ ''Pūteļi'', ar kad.Nr. 6454 005 0015 zemes vienību ar kad. apz. 6454 004 0224,
0.9663 ha, piešķirt nosaukumu „Pūtelīši” Noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
3) atdalīt no NĪ ''Pūteļi'', ar kad.Nr. 6554 005 0015 zemes vienību ar kad. apz. 6454 004 0365,
1.1 ha, piešķirt nosaukumu ''Mazpūteļi”. Noteikt Zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

1.2.6. S. Š. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Lauri”, kad. apz. 6454 005 0031, 7.3 ha, kad. apz. 6454
005 0032, 7.2 ha, Embūtes pag.

1.2.7. J. G. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Kurzemnieki”, kad. apz. 64920050061, 7.14 ha, kad. apz.
6492 005 0170, 14.66 ha, kad. apz. 6492 005 1115, 9.75 ha, Vaiņodes pag.:

1) atdalīt no NĪ ''Kurzemnieki'', ar kad.Nr. 6492 002 0007 zemes vienību ar kad. apz. 6492 005
0061, 7.14 ha, piešķirt nosaukumu ''Vindenieki''. Noteikt Zemes lietošanas mērķi: zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
2) atdalīt no NĪ '' Kurzemnieki''', ar kad.Nr. 6492 002 007 zemes vienību ar kad. apz. 6492 005
0170, 14.66 ha, piešķirt nosaukumu „Kurzemīši” Noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;
3) atdalīt no NĪ '' Kurzemnieki''', ar kad.Nr. 6492 002 007 zemes vienību ar kad. apz.
64920051115, 9.75 ha, piešķirt nosaukumu '' Lejzemnieki ''. Noteikt Zemes lietošanas mērķi:
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība;

1.2.8. U. Š. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Gobas”, kad. apz. 6492 005 0127, 7.3 ha, Vaiņodes pag.

1.2.9. M. P. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Palejas”, kad. apz. 6492 005 0127, 5.64 ha, kad. apz.
6492 005 0219, 0.8447 ha, Vaiņodes pag.
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1.2.10. L. D.A. p.k. /……/, uz zemes gabalu “Raiņa iela 20”, kad. apz. 6492 006 0192, 0.292 ha,
Vaiņodes pag.

1.2.11. A. Z. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Baznīcas iela 24”, kad. apz. 6492 006 0359, 0.3384 ha,
Vaiņodes pag.

1.2.12. V. S. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Tirgoņu iela 7”, kad. apz. 6492 006 0365, 0.2087 ha,
Vaiņodes pag., pieder 1/2 daļa

1.2.13. V. V. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Tirgoņu iela 7”, kad. apz. 6492 006 0365, 0.2087 ha,
Vaiņodes pag., pieder 1/2 daļa

1.2.14. M. H. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Baznīcas iela 22”, kad. apz. 6492 006 4207, 0,346 ha,
Vaiņodes pag.

1.2.15. L. S. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Kalni”, kad. apz. 6492 001 0115, 8.29 ha, Vaiņodes pag.
1) atdalīt no NĪ ''Kalni'', ar kad. Nr. 6492 006 4269, zemes vienību ar kad. apz. 6492 001 0115,
8.29 ha un piešķirt nosaukumu ''Ciemkalni''. Noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.

1.2.16. S. B. p.k. /……/, uz zemes gabalu „Dzērves”, kad. apz. 6492 008 0173, 7.14 ha, un uz
zemes gabalu „Jaungarozas”, kad. apz. 6492 008 0211, 6.1 ha, Vaiņodes pag.

1.3. Noteikt 1.1. punktā un 1.2. punktā minētām zemes vienībām statusu: Vaiņodes novada pašvaldībai
piekritīgas zemes.

1.4. Slēgt zemes nomas līgumu ar 1.1. punktā un 1.2. punktā minētām personām vai mantiniekiem,
saskaņā ar 2005.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 644 „Noteikumi par neizpirktās
lauku apvidus zemes nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas aprēķināšanas kārtību”.

1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības Zemes lietu speciālistam un Valsts
zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai.

1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža
Liepājā, Lielā ielā 4.

2.p.
Par pašvaldībai piekritīgajām brīvajām zemēm

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs un zemes lietu speciālists G.Taujēna/

12.12.2012. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja nolēma izlikt redzamā vietā pašvaldības
domes ēkā un ievietot mājas lapā informāciju par iznomājamiem pašvaldības valdījumā vai turējumā
esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem:

1. zemes gabals ar kad. apz. 6492 004 0132, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas”, 6.6 ha platībā
2. zemes gabals ar kad apz. 6492 004 0152, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas”, 3.1 ha platībā
3. zemes gabals ar kad. apz. 6492 007 0167, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas”, 3.0 ha platībā
4. zemes gabals ar kad. apz. 6492 008 0115, ar nosaukumu “Zvejnieki”, 3.4 ha platībā
5. zemes gabals ar kad. apz. 6492 007 0159, ar nosaukumu garnizons, 10.1 ha platībā
6. zemes gabals ar kad. apz. 6492 006 0818, ar nosaukumu “Raiņa iela 49B”, brīvā 1.1 ha
platībā
7. zemes gabals ar kad apz. 6492 006 0138, ar nosaukumu “Mazā iela 4A”, 1.2 ha platībā
8. zemes gabals ar kad. apz. 6492 005 0217, ar nosaukumu “No personīgās palīgsaimniecības
Jaunmājas”, 1.58 ha platībā
9. zemes gabals ar kad. apz. 6492 005 0090, ar nosaukumu “No personīgās palīgsaimniecības
Jaunmājas”, 2.3 ha platībā
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10. zemes gabals ar kad. apz. 6492 008 0224, ar nosaukumu Starpgabals, 4.8 ha platībā
11. zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 0082, ar nosaukumu “Centra mājas”, 2.538 ha platībā
12. zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 0096, ar nosaukumu “Vībiņu ganības”, 3.15 ha platībā
13. zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 0193, ar nosaukumu “Lauku ganības”, 9.7 ha platībā

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Uzdot zemes lietu speciālistiem:
2.1.1. apsekot, precizēt iznomājamās platības un pievienot skices;
2.2.2. apzināt īpašniekus un nomniekus ar kuriem robežojas augstāk minētie zemes gabali.

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistiem izpildei.

3.p.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu

/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs /

30.10.2007 Ministru kabineta noteikumi Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”
nosaka: 17. punkts, persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu valsts vai pašvaldības zemesgabalu,
pašvaldībā vai valsts institūcijā, kuras valdījumā atrodas attiecīgais zemesgabals, iesniedz šo
noteikumu 6.1. apakšpunktā minētos dokumentus, t.i., 6.1. fiziskā persona - pieteikumu, kurā norādīts
vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese un cita adrese, kurā persona ir
sasniedzama, nomājamā zemesgabala adrese, platība, kadastra apzīmējums (ja tāds ir zināms) un
zemes nomāšanas laikā plānotā darbība; 18.punkts, pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku nomas
maksas apmēru, izdodot saistošos noteikumus. Ja pašvaldības saistošie noteikumi nav izdoti,
neapbūvēta zemesgabala nomas maksa gadā ir:
18.1. zemei lauku apvidos, kura tiek izmantota personisko palīgsaimniecību vajadzībām atbilstoši
likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" 7.pantam - 0,5 % apmērā no zemes
kadastrālās vērtības; 18.2. zemei pilsētās, kuru nodod pagaidu lietošanā sakņu (ģimenes) dārzu
ierīkošanai - 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības; 18.3. pārējos gadījumos - ne mazāk kā 1,5
% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
Likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmā daļa nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās funkcijas:
10) sekmēt saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā un 13) saskaņā ar attiecīgās
pašvaldības teritorijas plānojumu noteikt zemes izmantošanas un apbūves kārtību. Likuma 14.pantā ir
noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli
un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.

3.1. A. S.iesniegums

Pamats: A. S. p.k. /……/, dzīvojoša J/……/., iesniegums saņemts 20.11.2012, Vaiņodes novada
domē Nr.3-6/989 ar lūgumu pagarināt 2010.gada 20.jūlijā noslēgto zemes nomas līgumu Nr.144 uz
vienu gadu.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 20.07.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.144, noslēgtu starp A. S. un Vaiņodes novada domi, līguma darbības termiņš
līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1.1. Pagarināt 20.07.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.144, noslēgtu starp A. S. un Vaiņodes
novada domi.
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3.1.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim.
3.1.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.2. A. A. iesniegums

Pamats: A. A. p.k. /……/, iesniegums saņemts 20.11.2012, Vaiņodes novada domē Nr. 3-6/990, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.37 par zemes gabala nomu 0,6 ha platībā, kad. Nr. 6492
006 0865 uz vienu gadu.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 15.03.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.37, noslēgtu starp A. A. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.2.1. Pagarināt 15.03.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.37, noslēgtu starp A. A. un Vaiņodes
novada domi.
3.2.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim.
3.2.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.3. H. Ž. iesniegums

Pamats: H. Ž., p.k.250143/……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 20.11.2012, Nr.3-6/992,
ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 95 vēl uz 5 gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 28.05.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.95, noslēgtu starp H. Ž. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.3.1. Pagarināt 28.05.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.95, noslēgtu starp H. Ž. un Vaiņodes
novada domi.
3.3.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.3.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.4. Ā.S.iesniegums

Pamats: Ā. S., p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 22.11.2012, Nr.3-6/1003, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.225 uz vienu gadu.
/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 25.07.2011. gada
zemes nomas līgumu Nr.225, noslēgtu starp Ā. S. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
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Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.4.1. Pagarināt 25.07.2011. gada zemes nomas līgumu Nr.225, noslēgtu starp Ā. S. un Vaiņodes
novada domi.
3.4.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim.
3.4.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.5. R. D. iesniegums

Pamats: R. D. p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 22.11.2012, Nr. 3-6/1004, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.121 vēl uz pieciem gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 16.07.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.121, noslēgtu starp R. D. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.5.1. Pagarināt 16.07.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.121, noslēgtu starp R. D. un Vaiņodes
novada domi.
3.5.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.5.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.6. V. F. iesniegums

Pamats: V. F. p.k. /……/., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 26.11.2012, Nr.3-6/1014, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar Nr. 143 uz pieciem gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 20.07.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.143, noslēgtu starp V. F. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.6.1. Pagarināt 20.07.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.143, noslēgtu starp V. F. un Vaiņodes
novada domi.
3.6.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.6.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.7. A. T. iesniegums

Pamats: A. T. p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 26.11.2012, Nr. 3-6/1017, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 92 vēl uz pieciem gadiem.

/……/
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12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 28.05.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.92, noslēgtu starp A. T. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.7.1. Pagarināt 28.05.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.92, noslēgtu starp A. T. un Vaiņodes
novada domi.
3.7.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.7.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.8. A. E.iesniegums

Pamats: A. E. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 26.11.2012, ar lūgumu pagarināt
zemes nomas līgumu Nr.222 uz vēl vienu gadu.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 25.07.2011. gada
zemes nomas līgumu Nr.222, noslēgtu starp A. E. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.8.1. Pagarināt 25.07.2011. gada zemes nomas līgumu Nr.222, noslēgtu starp A. E. un Vaiņodes
novada domi.
3.8.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim.
3.8.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.9.V. T. iesniegums

Pamats: V. T. p.k. /……/., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 28.11.2012, Nr.3-6/1022, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu ar Nr.129 vēl uz pieciem gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 16.07.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.129, noslēgtu starp V.T. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.9.1. Pagarināt 16.07.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.129, noslēgtu starp V. T. un Vaiņodes
novada domi.
3.9.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.9.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
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3.10. M. K. iesniegums

Pamats: M. K. p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 28.11.2012, Nr.3-6/1026, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.175 uz trīs gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 26.07.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.175, noslēgtu starp M. K. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības
termiņš līdz 2015.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.10.1. Pagarināt 26.07.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.175, noslēgtu starp M. K. un
Vaiņodes novada domi.
3.10.2. Līguma darbības termiņš līdz 2015.gada 31.decembrim.
3.10.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.11. B. M. iesniegums

Pamats: B. M. p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 04.12.2012, Nr.3-6/1042, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumus ar Nr. 196/1 uz 3 gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 19.10.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.196/1, noslēgtu starp B. M. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības
termiņš līdz 2015.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.11.1. Pagarināt 19.10.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.196/1, noslēgtu starp B. M. un
Vaiņodes novada domi.
3.11.2. Līguma darbības termiņš līdz 2015.gada 31.decembrim.
3.11.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.12. V. H. iesniegums

Pamats: V. H. p.k. /……/, iesniegums saņemts 04.12.2012, Nr.3-6/1044, ar lūgumu pagarināt zemes
nomas līgumu Nr. 42 vēl uz pieciem gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 06.04.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.42, noslēgtu starp V. H. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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3.12.1. Pagarināt 06.04.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.42, noslēgtu starp V. H. un Vaiņodes
novada domi.
3.12.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.12.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.13. D. A. iesniegums

Pamats: D. A. p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē, 04.12.2012, Nr. 3-6/1045, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 249 vēl uz pieciem gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 01.11.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.191, noslēgtu starp D. A. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības
termiņš līdz 2013.gada 30.septembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.13.1. Pagarināt 01.11.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.191, noslēgtu starp D. A. un
Vaiņodes novada domi.
3.13.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 30.septembrim.
3.13.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.14. A. P. iesniegums

Pamats: A. P. p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē, 06.12.2012, Nr. 3-6/ 1048, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 149 uz 5 gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 20.07.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.149, noslēgtu starp A. P. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.14.1. Pagarināt 20.07.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.149, noslēgtu starp A. P. un
Vaiņodes novada domi.
3.14.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.14.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.15. U. M. iesniegums

Pamats: U. M. p.k. /……/., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē, 06.12.2012, Nr. 3-6/1050, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.246 uz vienu gadu.

/……/
Ar 17.12.2012. iesniegumu (iesniegums protokola pielikumā) Uģis Melbārdis informēja Vaiņodes
novada domi, ka ar 2012.gada 26.janvāra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.3,
3.14.punktu, „Atklāti balsojot: Par – 12 (Visvaldis Jansons, Arvīds Desmitnieks, Zigmunds Mickus,
Anda Čerņavska, Biruta Strēle, Sandra Ķempe, Ilona Blumberga, Imants Remess, Teodors Roze, Uģis
Melbārdis, Reinis Ulberts, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,“ tika pieņemts lēmums slēgt
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nomas līgumu ar Uģi Melbārdi par zemes gabalu ar kadastra numuru 6492 006 0824”, 0.12 ha platībā
palīgsaimniecības vajadzībām, kuru izmanto un vēlas arī turpmāk izmantot mazdārziņa ierīkošanai.
Lēmumā nekorekts balsojums, jo saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts
amatpersonu darbībā 11.pantu, Administratīvo aktu izdošanas, uzraudzības, kontroles, izziņas vai
sodīšanas funkciju veikšanas un līgumu slēgšanas ierobežojumi (1) daļu, Valsts amatpersonai ir
aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot administratīvos aktus, veikt
uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai veikt citas darbības, kurās šī
valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai mantiski ieinteresēti.

12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 01.02.2012. gada
zemes nomas līgumu Nr.246, noslēgtu starp U. M. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības
termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Balsojumā nepiedalās Uģis Melbārdis (Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā,
11.p.)
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.15.1. Pagarināt 01.02.2012. gada zemes nomas līgumu Nr.246, noslēgtu starp U. M. un
Vaiņodes novada domi.
3.15.2. Līguma darbības termiņš līdz 2013.gada 31.decembrim.
3.15.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

3.16. A. Š. iesniegums

Pamats: A. Š. p.k. /……/, iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē, 06.12.2012, Nr. 3-6/1051, ar
lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.98 uz pieciem gadiem.

/……/
12.12.2012.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ: Pagarināt 28.05.2010. gada
zemes nomas līgumu Nr.98, noslēgtu starp A. Š. un Vaiņodes novada domi. Līguma darbības termiņš
līdz 2017.gada 31.decembrim.

Pamatojoties uz iepriekš minēto,

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.16.1. Pagarināt 28.05.2010. gada zemes nomas līgumu Nr.98, noslēgtu starp A. Š. un Vaiņodes
novada domi.
3.16.2. Līguma darbības termiņš līdz 2017.gada 31.decembrim.
3.16.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.

4.p.
Par vienreizēju sociālo pabalstu

/ziņo: U.Melbārdis/

/……/
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.
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33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas,
veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu.

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1. Piešķirt /……/vienreizēju sociālo pabalstu Ls 250.00 (divi simti piecdesmit lati 00 santīmi)
operācijas apmaksai.
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada domes grāmatvedībā un sociālā dienestā izpildei.

5.p.
Par atļauju deklarēt dzīvesvietu

/ziņo: V.Jansons/

Pamats: G. V., /……/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 13.12.2012., iereģistrēts ar Nr. 3-
6/1081, ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu /……/

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 – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1. Atļaut G. V., /……/, deklarēt dzīves vietu adresē Dīķu iela /……/, Vaiņodes nov.
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālajā nodaļā.
5.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža
Liepājā, Lielā ielā 4.

6.p.
Par grozījumu 2009.gada 03.jūlija saistošos noteikumos Nr.1 „Vaiņodes novada pašvaldības

nolikums” projektu

/ziņo: V.Jansons/

Nepieciešami grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības 2009.gada 03.jūlija Saistošos noteikumos Nr.1
„Vaiņodes novada pašvaldības nolikums”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1.Projekta nepieciešamības
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 24. panta pirmā daļa noteic, ka
pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kas nosaka
pašvaldības pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību,
iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus
pašvaldības organizācijas jautājumus;
Lai pildītu pašvaldībām noteiktās autonomās funkcijas Vaiņodes
novada pašvaldība ir izveidojusi divas pašvaldības iestādes
Embūtes tūrisma informācijas centru (TIC) un Sociālo atbalsta
centru „Vaiņode”, kuras nepieciešams iestrādāt pašvaldības
nolikumā.
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2.Īss projekta satura izklāsts Domes pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus par
pašvaldības nolikumu izriet no likuma 24.panta ceturtās daļas
noteikumiem, kā arī no likuma 21.panta pirmās daļas 1.punktā
noteiktā, ka dome ir tiesīga apstiprināt pašvaldības nolikumu,
tātad attiecīgi apstiprināt nolikuma grozījumus .
Saistošo noteikumu mērķis ir:
1) papildināt un informēt par pašvaldību izveidoto iestāžu
sarakstu;
2) palielināt domes priekšsēdētāja pilnvaras bez domes
saskaņojuma parakstīt saimnieciskos līgumus, piegādes līgumus
un pakalpojumu līgumus par naudas summu līdz Ls 3 000.00 (trīs
tūkstoši lati 00 santīmi), bez PVN un būvdarbu līgumus līdz Ls
10 000.00 (desmit tūkstoši lati 00 santīmi), bez PVN.

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 un valsts
iedzīvotāji, pašvaldības darbinieki un amatpersonas.

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.

Atklāti balsojot:
Par – 8 (Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors Roze, Ilona
Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons balsojumā nepiedalās.
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.1. Izdarīt Vaiņodes novada pašvaldības 2009.gada 03.jūlija Saistošos noteikumos Nr.1 „Vaiņodes
novada pašvaldības nolikums” šādus grozījumus:

6.1.1. Papildināt 5.punktu ar 5.15. un 5.16. apakšpunktu:
5.15. Embūtes tūrisma informācijas centrs (TIC).
5.16. Sociālais atbalsta centrs „Vaiņode”.

6.1.2. Izteikt nolikuma 46.punktu šādā redakcijā:
46. Pašvaldības domes priekšsēdētājs ir tiesīgs bez domes saskaņojuma parakstīt saimnieciskos
līgumus, piegādes līgumus un pakalpojumu līgumus par naudas summu līdz Ls 3 000.00 (trīs
tūkstoši lati 00 santīmi), bez PVN un būvdarbu līgumus līdz Ls 10 000.00 (desmit tūkstoši lati 00
santīmi), bez PVN. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.

6.2. Izdot Saistošos noteikumus Nr.9 „Grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības 2009.gada 03.jūlija
Saistošos noteikumos Nr.1 „Vaiņodes novada pašvaldības nolikums””.
6.3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
6.4. Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma
saņemšanas publicēt Vaiņodes novada informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Vaiņodes novada
domes ēkā un Embūtes pagasta pārvaldē.
6.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

7.p.
Par Grozījumu 2012.gada 23.februāra Saistošajos noteikumos Nr.4 "Vaiņodes novada
pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2012.gadam projektu

/ziņo: V.Jansons/
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Likuma „Par pašvaldībām” 46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības
budžetu. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt
brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas
lapā internetā.
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu
laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai.

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 10 "Grozījumi 2012.gada
23.februāra Saistošajos noteikumos Nr.4 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo
līdzekļu budžeta plāns 2012.gadam” – Pielikums Nr.1
7.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
7.3. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.
7.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas.

8.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības štatu vienību sarakstu

/ziņo: V.Jansons/

Iesniegts štata vienību grozījumu projekts.
Aprūpētājs 7 likmes – Ls 1 400.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
Kurinātājs/sētnieks 1likme – Ls 200.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
Embūtes pagasta pārvalde:
Galdnieks / būvnieks 1 likme – Ls 250.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.
Komunālā nodaļa:
Traktorists atslēdznieks 1 likme – Ls 210.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
Muzejs:
Sētnieks/apkopējs/kurinātājs 1 likme - Ls 200.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
Sociālā dienestā:
Aprūpētājs 1 likme - Ls 200.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
Labiekārtošana:
Šoferis autobusa 1 likme - Ls 220.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.

Ņemot vērā ekonomikas krīzi, kas sākās 2009.gadā, ievērojami tika samazināts Vaiņodes novada
pašvaldības darbinieku atalgojums un liegtas arī citas materiālās stimulēšanas iespējas, ar 2013.gada
01.janvāri Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā ir atcelti ar
atlīdzību saistītie izdevumu ierobežojumi, tādējādi dodot iespēju pašvaldību amatpersonām un
darbiniekiem kaut nedaudz pietuvināt likumā noteiktām amatu saimēm atbilstošas mēnešalgas.
Priekšlikums paaugstināt pašvaldības darbinieku atalgojumu par 10%.

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 – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

8.1. Ar 2013.gada 01.janvāri papildināt pašvaldības darbinieku štatu sarakstu:
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8.1.1. Sociālā mājā Aprūpētājs 7 likmes – Ls 1400.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
8.1.2. Sociālā mājā Kurinātājs/sētnieks 1likme – Ls 200.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
8.1.3. Embūtes pagasta pārvaldē Galdnieks / būvnieks 1 likme – Ls 250.00 mēnesī, pirms nodokļu
nomaksas.
8.1.4. Komunālā nodaļā Traktorists / atslēdznieks 1 likme – Ls 210.00 mēnesī, pirms nodokļu
nomaksas
8.1.5. Muzejā Sētnieks/apkopējs/kurinātājs 1 likme - Ls 200.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
8.1.6. Sociālā dienestā Aprūpētājs 1 likme - Ls 200.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas
8.1.7. Labiekārtošana Šoferis autobusa 1 likme - Ls 220.00 mēnesī, pirms nodokļu nomaksas.

8.2. Ar 2013.gada 01.janvāri visiem Vaiņodes novada pašvaldības darbiniekiem algas paaugstināt par
10%.
8.3. Apstiprināt iesniegto štatu vienību saraksta projektu.
8.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

9.p.
Par grozījumu 2010.gada 25.februāra Saistošos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem Vaiņodes

novadā” projektu

/ziņo: U.Melbārdis/

Saistošo noteikumu projekta Grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.13
„Par pabalstiem Vaiņodes novadā” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums:
Uzlabot demogrāfisko situāciju Vaiņodes novadā un sniegt materiālu atbalstu jaundzimušā
bērna vajadzību nodrošināšanai.

2. Projekta satura izklāsts:
Noteikumos tiek noteiktas prioritātes un naudas summas apmērs minētā pabalsta saņemšanai
Vaiņodes novadā.

3. Informācija par projekta plānotā ietekmi uz pašvaldības budžetu:
Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu

4. Informācija par projekta plānotā ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā:
Uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā saistošie noteikumi neietekmēs.

5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām;
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām netika veiktas.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, Dome var pieņemt saistošos
noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem
Vaiņodes novadā”,
9.1. Izteikt 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada pašvaldības Saistošo noteikumu Nr.13 „Par
pabalstiem Vaiņodes novadā”, 6.1. punktu šādā redakcijā:

6.1. Piešķir gadījumos, ja ģimenē piedzimis bērns, un bērna mātei vismaz 6 mēnešus deklarētā
dzīves vieta ir Vaiņodes novadā, Ls 150,00 apmērā par bērnu

9.2. Izdot Saistošos noteikumus Nr.11 „Grozījumi Vaiņodes novada pašvaldības 2010.gada
25.februāra Saistošos noteikumos Nr.13 „Par pabalstiem Vaiņodes novadā”,
9.3. Pēc saistošo noteikumu parakstīšanas triju dienu laikā nosūtīt rakstveidā un elektroniskā veidā
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
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9.4. Saistošos noteikumus pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma
saņemšanas publicēt Vaiņodes novada informatīvajā izdevumā, izlikt redzamā vietā Vaiņodes novada
domes ēkā un Embūtes pagasta pārvaldē.
9.5. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

10.p.
Par atļauju deklarēt dzīvesvietu

/ziņo: V.Jansons/

Pamats: M. T., p.k. /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 22.11.2012., iereģistrēts ar
Nr. 3-6/999, ar lūgumu atļaut /………/ deklarēt dzīvesvietu /………/Celtnieku ielā /………/Vaiņodes
nov. Līdz ar to atsakās no īres tiesībām uz dzīvošanai nepiemēroto dzīvokli Brīvības ielā /………/

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 – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.1. Atļaut /………/, deklarēt savu dzīves vietu adresē Celtnieku ielā /………/Vaiņodes nov.
10.2. Lauzt dzīvokļa īres līgumu /………/par dzīvokli Brīvības iela /………/.
10.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un Komunālā nodaļā.

11.p.
Par uzturēšanās maksu sociālā atbalsta centrā „Vaiņode”

/ziņo: U.Melbārdis/

Iesniegts Sociālā aprūpes centra „Vaiņode” uzturēšanās maksas izcenojumu projektu.

Atklāti balsojot:
Par – 9 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Biruta Strēle, Imants Remess, Aigars Dīks, Teodors
Roze, Ilona Blumberga, Uģis Melbārdis, Oļegs Jurjevs), Pret – nav; Atturas – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

11.1. Apstiprināt iesniegto Sociālā aprūpes centra „Vaiņode” uzturēšanās maksas izcenojumu projektu.
11.2. Iemītniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Vaiņodes novada administratīvā teritorija mēneša
maksa ar 01.02.2013. ir Ls 200.00,
11.3. Iemītniekiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir cita novada administratīvā teritorija mēneša maksa
ar 01.02.2013. ir Ls 240.00

Sēdi beidz: 1700

Sēdes vadītājs: /paraksts/ V.Jansons

Sēdes protokolētājs: /paraksts/ E.Vanaga

Protokols parakstīts 2013.gada 03.janvārī


