LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
tālr.: 63464333, 63464954, fakss: 63407924, e-pasts: dome@vainode.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 10
Vaiņodes novada Vaiņodē
2021. gada 27. aprīlī
Sēde sasaukta plkst.1400
Sēdi atklāj plkst.1400
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Inese Pūlīte
Piedalās deputāti – Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus,
Valdis Līkosts, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme.
Nepiedalās: – nav.
Uzaicināti piedalīties: izpilddirektors Normunds Pāvils, juriste, izpilddirektora vietniece Evita
Vanaga, galvenā grāmatvede Sandra Ikarte
Sēdes darba kārtība:
1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

2.

3.
4.

5.

1.1. …. iesniegums
1.2. ….. iesniegums
1.3. …. iesniegums
Par zemes nomas līguma slēgšanu
2.1….. iesniegums
2.2. ….. iesniegums
2.3. …. iesniegums
2.4. ….. iesniegums
2.5. …. iesniegums
2.6. …. iesniegums
2.7. ….. iesniegums
Par zemes gabala “Taisnā iela 8A”, 1.3906 ha platībā, nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
4.1. …. iesniegums
4.2. ….. iesniegums
Par dzīvojamās telpas īres līguma laušanu ar ….
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6. Par Vaiņodes novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
7. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustāmās mantas atkārtotu izsoli
8. Par grozījumiem Vaiņodes novada domes 2020.gada 29.septembra lēmumā “Par parāda
piedziņu no ….”
9. Par grozījumiem Vaiņodes novada domes 2020.gada 29.septembra lēmumā “Par parāda
piedziņu no …..”
10. Par Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu
apstiprināšanu
11. Par Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas krājuma attīstības politikas
projekta apstiprināšanu
12. Par Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas attīstības stratēģijas 2021.-2025. gadam
projektu.
13. Par āra skatuves izbūvi pie Vaiņodes mūzikas skolas

Balsojums par sēdes darba kārtību:
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.
Sēde notiek attālināti, vietnē www.zoom.us, veicot video un audio ierakstu.

1p.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

1.1. …. iesniegums
Pamats: …., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta: …., Vaiņode, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag.,
iesniegums saņemts 29.03.2021., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/378 ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V183, par zemes gabaliem ar
nosaukumu “Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, mazdārziņa
vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums NR. V183, ar …. noslēgts 2010. gada 26. jūlijs par zemes
gabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.06 ha platībā,
mazdārziņa vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.,
30.2 punktu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
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sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1.1. Pagarināt 2010. gada 26. jūlijā zemes nomas līgumu Nr. V183, noslēgtu ar …. p.k. ….,
par zemes gabalu “Ābelītes”, kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, kas atrodas
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., mazdārziņa vajadzībām līdz 2026. gada 30. aprīlim.
1.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 0.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.1.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.1.5. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
1.1.6. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.1.7. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.1.8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.
1.2. ….. iesniegums
Pamats: …., p.k. ….., deklarētā dzīvesvieta: …., Vaiņode, Vaiņodes nov., Vaiņodes pag.,
iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.
V162, par zemes gabalu ar nosaukumu “Jaunbebri”, kadastra apzīmējums 6492 008 0202, 2.2
ha platībā, ēkas - darbnīcas uzturēšanai uz 5 gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums NR. V162, ar …. noslēgts 2010. gada 23. jūlijā, par zemes
gabalu ar nosaukumu “Jaunbebri”, ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0202, 2.2 ha platībā, ēkas
– darbnīcas uzturēšanai, ēkas piekritīgas ….. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.p.,
17.p
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.2.1. Pagarināt 2010. gada 23. jūlija zemes nomas līgumu Nr. V162, noslēgtu ar …., p.k. ….,
par zemes gabalu “Jaunbebri”, kadastra apzīmējumu 6492 008 0202, 2.2 ha platībā, kas atrodas
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ēkas darbnīcas uzturēšanai līdz 2026. gada 30. aprīlim.
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1.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk, kā EUR 28,00
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.2.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
1.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.2.6. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
1.2.7. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.2.8. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.2.9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.

1.3. ….. iesniegums
Pamats: …., p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: …., …. pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
01.04.2021., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2021/402 ar lūgumu
pagarināt zemes nomas līgumu Nr. E9, par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra ganības”,
kadastra apzīmējums 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām uz 5
gadiem.
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E9, ar ….. noslēgts 2010. gada 08. martā, par zemes
gabalu ar nosaukumu “Centra ganības”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha platībā,
palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.,
30.2 punktu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.3.1. Pagarināt 2010. gada 08. marta zemes nomas līgumu Nr. E9, noslēgtu ar …. p.k. …., par
zemes gabalu “Centra ganības”, kadastra apzīmējumu 6454 004 0303, 0.5 ha platībā, kas
atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., palīgsaimniecības vajadzībām līdz 2026. gada 30. aprīlim.
1.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 0.5% no kadastrālās vērtības, nomas maksai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
1.3.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības.
1.3.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice.
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1.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.3.6. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
1.3.7. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
1.3.8. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
1.3.9. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā
2.p.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2.1…… iesniegums
Pamats: ….., p.k. …., dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 23.03.2021., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2021/354, ar vēlmi
iznomāt zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, ar kad. apz. 6492
006 0911, 0,03 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.
Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, ar kad. apz.
6492 006 0911, 0.7 ha platībā, sastāv no 0.7 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Zemes
gabals piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā
izmantojama zeme , NĪLM: 0101. Iznomāts vairākām personām mazdārziņu uzturēšanai.
Iepriekš šo zemesgabala daļu nomāja ….
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.,
30.2 punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. ….., par zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgā
palīgsaimniecība Jaunmājas”, adresi “….”,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435,
kad. apz. 6492 006 0911, 0,03 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.
2.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas maksai
pievienojams PVN.
2.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 30 aprīlim
2.1.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
2.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.1.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
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pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

2.2. …. iesniegums
Pamats: …., p.k. …., dzīvojošs …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 18.03.2021., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2021/332, ar vēlmi
iznomāt zemesgabala daļu ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kad. apz. 6492 006 0659, 0,06 ha
platībā.
Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha
platībā, sastāv no 15.59 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha – zem ceļiem esoša
zeme. Zemes gabals pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Iznomāts vairākām personām mazdārziņu
uzturēšanai. Iepriekš par šī zemesgabala daļu jau bija noslēgts nomas līgums NR. V416, ar ….
bet laicīgi netika iesniegts iesniegums par pagarināšanu un līdz ar to līguma termiņš izbeidzās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2
p. un 30.2.p.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”,
kad. apz. 6492 006 0659, 0,06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.
2.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas maksai
pievienojams PVN.
2.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 30. aprīlis
2.2.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
2.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.2.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.3. …. iesniegums
Pamats: ….., p.k. …. dzīvojoša …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 31.03.2021., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2021/398, ar vēlmi
iznomāt zemesgabala daļu ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kad. apz. 6492 006 0659, 0,06 ha
platībā.
Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha
platībā, sastāv no 15.59 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha – zem ceļiem esoša
zeme. Zemes gabals pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis
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lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Iznomāts vairākām personām mazdārziņu
uzturēšanai. Iepriekš par šī zemesgabala daļu jau bija noslēgts nomas līgums ar
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2
p. un 30.2.p.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. …. par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”,
kad. apz. 6492 006 0659, 0,06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.
2.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas maksai
pievienojams PVN.
2.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 30. aprīlis
2.3.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
2.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.3.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.4. ….. iesniegums
Pamats: …. p.k. …. deklarētā dzīvesvietas adrese: “….. Vaiņodes nov., Vaiņodes pag.,
iesniegums saņemts 26.02.2021., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/235, ar lūgumu pagarināt uz pieciem gadiem zemes nomas līgumus ar Nr. V195/1,
samazinot nomājamo platību par zemes gabalu “Augustes centrs”, ar kad. apz. 6492 005 0089
no 1.22 ha uz 0.3 ha. Līguma termiņš bija spēkā līdz 2021. gada 31. martam
Konstatēts: zemes nomas līgums ar …. noslēgts 2010. gada 22. decembrī, līguma termiņš bija
spēkā līdz 2021. gada 31. martam, par zemes gabalu ar nosaukumu “Augustes centrs”, ar kad.
apz. 6492 005 0089, 1.22 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām un ēku uzturēšanai. Tā kā līguma
termiņš ir beidzies, to nav iespējams pagarināt un ar personu ir jāslēdz jauns nomas līgums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.p.,
17.p.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k….par zemesgabalu ar nosaukumu “Augustes
centrs”, kad. apz. 6492 005 0089, 0,3 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām un ēku uzturēšanai.
2.4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk
kā EUR 28.00, nomas maksai pievienojams PVN.
2.4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 30. aprīlis
2.4.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
2.4.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.4.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.5. …. iesniegums
Pamats: ….p.k. …., deklarētā dzīvesvietas adrese: ….., Vaiņodes nov., Vaiņodes pag.,
iesniegums saņemts 09.04.2021., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/432, ar lūgumu ļaut nomāt zemes nomas gabalu “Augustes centrs”, ar kad. apz.
6492 005 0089 no 0.9 ha platībā.
Konstatēts: Zemes gabals ar nosaukumu “Augustes centrs”, adresi “Augustes ūdenstornis”,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 005 0089, kopējā platība 5.3 ha platībā, uz zemes
gabala atrodas inženiertehniskā būve – ūdenstornis. Zemes gabals sastāv no 3.8 ha
lauksaimniecībā izmantojama zeme, meža zeme 1.0 ha, zeme ar krūmājiem 0.2 ha, purvi - 0.1
ha, zem ūdens - 0.2 ha. Zemes gabals nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada
pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Daļa
zemes gabala ir iznomāta vairākām personām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.
un 30.2 punktu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar ….., p.k. ….., par zemesgabalu ar nosaukumu “Augustes
centrs”, kad. apz. 6492 005 0089, 0,9 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2.5.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas maksai
pievienojams PVN.
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2.5.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 30. aprīlis
2.5.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
2.5.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.5.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.
2.6. ….. iesniegums
Pamats: …., p.k. …., dzīvojoša “…. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
09.04.2021., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2021/431, ar vēlmi iznomāt
zemesgabala daļu ar nosaukumu “Augustes centrs”, ar kad. apz. 6492 005 0089, 0,9ha platībā,
palīgsaimniecība vajadzībām.
Konstatēts: Zemes gabals ar nosaukumu “Augustes centrs”, adresi “Augustes ūdenstornis”,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 005 0089, kopējā platība 5.3 ha platībā, uz zemes
gabala atrodas inženiertehniskā būve – ūdenstornis. Zemes gabals sastāv no 3.8 ha
lauksaimniecībā izmantojama zeme, meža zeme 1.0 ha, zeme ar krūmājiem 0.2 ha, purvi - 0.1
ha, zem ūdens - 0.2 ha. Zemes gabals nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada
pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Daļa
zemes gabala ir iznomāta vairākām personām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2.
un 30.2 punktu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. …. par zemesgabalu ar nosaukumu “Augustes
centrs”, kad. apz. 6492 005 0089, 0,9 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2.6.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas maksai
pievienojams PVN.
2.6.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 30. aprīlis
2.6.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
2.6.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.6.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

2.7. …. iesniegums
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Pamats: …., p.k. …, deklarētā adrese …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 12.04.2021., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2021/, ar vēlmi
pagarināt zemes nomas līgumu NR V53,par zemes gabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 18B”, ar
kad. apz. 6492 006 0822, 0,06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.
Konstatēts: zemes gabals ar nosaukumu “Raiņa iela 18 B”, ar kad. apz. 6492 006 0822, 0.8 ha
platībā, sastāv no 0.6 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.2 ha – zem ēkām un
pagalmiem esoša zeme. Zemes gabals piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas
mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Iznomāts vairākām personām
mazdārziņu uzturēšanai. Iepriekš par šī zemesgabala daļu jau bija noslēgts nomas līgums ar ….
bet līguma termiņš bija spēkā līdz 28.02.2021, tāpēc nav iespējams pagarināt bijušo līgumu un
ir jāslēdz jauns līgums.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3.
punktu, 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2
p. un 30.2.p.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …, p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela
18B”, kad. apz. 6492 006 0822, 0,06 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām.
2.7.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, nomas maksai
pievienojams PVN.
2.7.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 30. aprīlis
2.7.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai Dienvidkurzemes apvienojamo pašvaldību finanšu
komitejā (turpmāk – Finanšu komitejā)
2.7.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, ja
līgums netiek parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku.
2.7.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas Finanšu komitejā, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

3.p.
Par zemes gabala “Taisnā iela 8”, 1.3906 ha platībā, nomas tiesību izsoles noteikumu
apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

Konstatēts: zemes gabals Taisnā iela 8 ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0491, 1.3906 ha
platībā, atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā
izmantojama zeme- NĪLM:0101.
Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts, ir reģistrēts zemesgrāmatā, pieder – Vaiņodes novada
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 8.83, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības.
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Pamatojoties uz MK 19.06.2018, noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un
apbūves tiesības noteikumi”, 32. punktu Neapbūvēta zemesgabala nomnieku noskaidro
rakstiskā vai mutiskā izsolē. Iznomātājs pieņem lēmumu par piemērojamo izsoles veidu,
nodrošina izsoles atklātumu un dokumentē izsoles procedūru. 35. Šo noteikumu 33. punktā
minēto informāciju par atvasinātas publiskas personas neapbūvētu zemesgabalu publicē
attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī
citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas
tiesību pretendentu loku. 43. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst
iznomātāja nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas
līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā
termiņā, kas nav garāks par 15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja
iepriekš minētajā termiņā pretendents nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu
atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas līguma slēgšanas ir atteicies. 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 21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu
dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes un cita nekustamā īpašuma lietošanu
(izmantošanu).
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
20.04.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienības daļai “Taisnā iela 8A”,
kadastra apzīmējums 6492 006 0491, 1.3906 ha platībā no 17.05.2021. – 31.05.2021. līdz plkst.
15.00.
3.2. Izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 8.83 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams
pievienotās vērtības nodoklis.
3.3. Nomas tiesību izsoles solis EUR 10,00 (bez PVN)
3.5. Zemes nomas līguma termiņš līdz 30.06.2026.
3.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama
Vaiņodes novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti.
3.7. Izsole notiek 01.06.2021, plkst. 10:00 Vaiņodes kultūras namā, Vaiņodē, Tirgoņu ielā 23,
gadījumā, ja valstī noteiktie ierobežojumi saistībā ar Covid-19 tiks atcelti, izsole notiks
Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A.
3.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības
mājas lapā www.vainode.lv
3.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija.
4.p.
Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

4.1. ….. iesniegums
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Pamats: …., p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: … Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,
LV3435, iesniegums saņemts 26.03.2021., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar
Nr.2.1.11/2021/367, ar lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli ar adresi …. Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., LV3435. Dzīvoklī deklarēts …
Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 07.04.2021. saņemts un iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/411, iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja
Edgara Audera, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu ar …. par adresi …., Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435.
Dzīvoklis …. kadastra apz. 6492 006 0521 001 011,kopējā platība 90.2 m2 - četristabu dzīvoklis
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka
pildot savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un otrās daļas 3.
punktu, lai izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1.1. Piešķirt …., p.k…. īres tiesības uz dzīvokli adresē … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov.
4.1.2. Īres dzīvoklī dzīvesvietas jau ir deklarētas 2 personām.
4.1.3. Īres līguma termiņš spēkā līdz 30.04.2026., ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
7.1.4. Īres maksa 0,344 euro par vienu m2.
4.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, ja līgums
netiek parakstīts, tad domes lēmums par līguma grozījumiem zaudē spēku.
4.1.6. Pēc lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemeslietu speciālistam izpildei
4.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.

4.2. … iesniegums
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: …. iesniegums saņemts 22.03.2021., Vaiņodes
novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.2.1.11/2021/349, ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību
Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā ar adresi … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
LV3435.
Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 07.04.2021. saņemts un iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/412, iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja
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Edgara Audera, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu ar …., par adresi “…, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov.
Dzīvoklis “…. kadastra apz. 6492 006 0594 001 012 , atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka
pildot savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un otrās daļas 3.
punktu, lai izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.2.1.Piešķirt …, p.k. …. īres tiesības uz dzīvokli adresē “….
4.2.2. Īres dzīvoklī dzīvesvietu deklarēs 1 persona
4.2.3. Īres līguma termiņš spēkā līdz 30.04.2026., ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
4.2.4 Īres maksa 0,359 euro par vienu m2.
4.2.5. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai domes sēdē.
4.2.6. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, ja līgums
netiek parakstīts, tad domes lēmums par līguma grozījumiem zaudē spēku.
4.2.7. Pēc lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un zemeslietu speciālistam izpildei
4.2.8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.
Plkst. 14:13 pievienojas deputāts Zigmunds Mickus
5.p.
Par dzīvojamo telpu īres līguma laušanu ar……
/ziņo: O. Jurjevs/

Pamats: Komunālās nodaļas vadītāja Edgara Audera, p.k. ….. juridiskā adrese: Brīvības iela
17, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, iesniegums saņemts 07.04.2021.,
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.2.1.11/2021/421, ar lūgumu izbeigt telpu īres
līgumu ar …. p.k….. par dzīvokli ar adresi …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.LV3435,
bez jaunas dzīvesvietas ierādīšanas .
Konstatēts: ……
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka
pildot savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības.
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un 13.04.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas
sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1. Lauzt dzīvojamo telpu īres līgumu ar …, p.k. …. īres tiesības uz dzīvokli …., Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., …
5.2. Uzdot … līdz 2021. gada 15. maijam atbrīvot dzīvojamās telpas un nodot atslēgas
komunālai nodaļai, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Izīrētājs un Īrnieks.
5.3. Izīrētās telpas, palīgtelpas un labierīcības ….. jānodod lietošanai derīgā stāvoklī.
5.4. Uzdot ….. slēgt vienošanos ar Vaiņodes novada komunālo nodaļu par dzīvokļa īres parāda
atmaksu.
5.5. Pēc lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības komunālajai nodaļai, …. lietvedībai un zemeslietu speciālistam izpildei.
5.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.
6.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldības 2020. gada finanšu pārskata apstiprināšanu
/ziņo: V. Jansons/

Iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības 2020.gada konsolidētais finanšu pārskata projekts.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka
Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņa, turklāt tikai dome
var apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī
saimniecisko un gada publisko pārskatu.
Likuma ,,Likums par budžetu un finanšu vadību’’ 4.pantu, kas nosaka, ka saimnieciskais gads
sākas 1.janvārī un beidzas 31.decembrī
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 20.04.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības 2020.gada konsolidēto finanšu pārskatu.
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6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.
7.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atkārtotu izsoli
/ziņo: V. Jansons/
Ar 30.03.2021. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu tika nolemts pārdot izsolē pašvaldībai
piederošo kustamo mantu :
1) Pļaujmašīna rotējošā KRN - 2,1 N inventāra numurs: 2146, atlikusī bilances vērtība
349,48 EUR Izsolāmās Mantas atrašanās vieta Vienības ielā 6, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.
Sākumcena: EUR 349.48, sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
21% EUR 73,39 kopā EUR 422,87;
2) Automašīna Audi 80 reģ. nr. CA 5676, izlaiduma gads 1986, inventāra numurs: 3234,
atlikusī bilances vērtība 215,00 EUR . Izsolāmās Mantas atrašanās vieta Vienības ielā
6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Sākumcena: EUR 215.00 sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
21% EUR 45.15, kopā EUR 260,15;
3) Pasažieru autobuss, marka: FORD TRANSIT reģ. Nr. ED 3612, izlaiduma gads 1998.,
inventāra numurs: 3414, atlikusī bilances vērtība 1479,90 EUR Izsolāmās Mantas
atrašanās vieta Vienības ielā 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Sākumcena: EUR 1189,62. sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis
(PVN) 21% EUR 249,82 , kopā EUR 1439,44;
4) Pļaujmašīna uzkabināmā rotējošā inventāra numurs: 1951, atlikusī bilances vērtība
55,95 EUR Izsolāmās Mantas atrašanās vieta Vienības ielā 6, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.
Sākumcena: EUR 349,48 sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN)
21% EUR 73,39, kopā EUR 422,87;
Uz izsoli nepieteicās neviens pretendents.
Ierosinājums rīkot atkārtotu Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsoli.
Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 32.panta 4.daļu, ja kustamās
mantas pirmā izsole ir nesekmīga, institūcija, kas organizē mantas pārdošanu (9.pants), var
ierosināt citu šajā likumā paredzēto atsavināšanas veidu (3. un 7.pants): 1) pārdodot izsolē, tai
skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2) pārdodot par brīvu cenu; 3) apmainot pret citu mantu; 4)
ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā; 5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja
manta ir iepirkta).
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 20.04.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atkārtotas izsoles
noteikumu projektu.
7.2. Izsole notiek 2021.gada 19.maijā plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā,
Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 3.stāva zālē.
7.3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
7.4. Izsoles solis – EUR 20.00
7.5. Mantas sākumcena:
7.5.1. Pļaujmašīna rotējošā KRN - 2,1 – EUR 349.48, sākumcenai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 73,39 kopā EUR 422,87;
7.5.2. Automašīna Audi 80 reģ. nr. CA 5676– EUR 215.00 sākumcenai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 45.15, kopā EUR 260,15;
7.5.3. Pasažieru autobuss, marka: FORD TRANSIT reģ. Nr. ED 3612– EUR 1189,62.
sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 249,82 , kopā
EUR 1439,44;
7.5.4. Pļaujmašīna uzkabināmā rotējošā inventāra numurs: 1951 - EUR 349,48
sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 73,39, kopā
EUR 422,87;
7.6. Dalības maksa EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) .
7.7. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības:
7.7.1. Pļaujmašīna rotējošā KRN - 2,1 – EUR 34.95, nodrošinājuma naudai pieskaitāms
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% 7,34 EUR kopā EUR 42.29;
7.7.2. Automašīna Audi 80 reģ. nr. CA 5676– EUR 21.50 nodrošinājuma naudai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 4,51, kopā EUR 26,01;
7.7.3. Pasažieru autobuss, marka: FORD TRANSIT reģ. Nr. ED 3612– EUR 118,96.
nodrošinājuma naudai pieskaitāms (PVN) 21% EUR 24,98 , kopā EUR 143,94;
7.7.4. Pļaujmašīna uzkabināmā rotējošā
inventāra numurs: 1951 - EUR 34.95,
nodrošinājuma naudai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% 7,34 EUR
kopā EUR 42.29;
7.8. Ar īpašnieka maiņu saistītos uzdevumus sedz nosolītājs.
7.9. Punktā 15.6. un 15.7. 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.
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8.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada domes 2020.gada 29.septembra lēmumā “Par
parāda piedziņu no ….”
/ziņo: V. Jansons/

Izskatot jautājumu par grozījumiem Vaiņodes novada domes 2020.gada 29.septembra
lēmumā “Par parāda piedziņu no …” tiek konstatēts sekojošais:
1. 2020.gada 29.septembrī Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 13) 26.p “Par
parāda piedziņu no …”, (turpmāk-Lēmums) par to, ka …. uz 01.08.2020. ir izveidojies īres
maksas, pamatpakalpojumu un apsaimniekošanas maksas parāds pašvaldības budžeta EUR
151.86 apmērā.
2. Lēmuma konstatējošās daļas 4. punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūdas. Lēmuma
konstatējošās daļas 4.punkta pirmajā teikumā aizstājot skaitļus “6”ar skaitli “10” un skaitli
“26”ar skaitli “41”.
Pēc kļūdu labošanas konstatējošās daļas 4.punkta 1.teikuma teksts būs šāds : “2020.gada
10.februārī Vaiņodes novada pašvaldības Komunālā nodaļa (reģistrācijas Nr. 2.5.9/2020/41)
Īrniecei nosūtīja Atgādinājuma vēstuli „ Par dzīvojamās mājas kopīpašuma uzturēšanas un
apsaimniekošanas, īres un komunālo maksājuma parādu”.
2. Lēmuma konstatējošās daļas 5. punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūdas. Lēmuma
konstatējošās daļas 5.punkta pirmajā teikumā aizstāt skaitļus “83”ar skaitli “93 ” skaitli
“142”ar skaitli “149”.
Pēc kļūdu labošanas lēmuma konstatējošās daļas 5.punkta 1.teikums būs šāds : “11.03.2020.
(reģ. Nr. 2.5.9/2020/93) un 23.04.2020.(reģ. nr. 2.5.9/2020/149) Vaiņodes novada Komunālā
nodaļa nosūtīja Īrniecei Brīdinājuma vēstuli „Par dzīvojamās telpas īres, pamatpakalpojumu
un apsaimniekošanas maksas parādu”.
Līdz ar to konkrētās kļūdas ir vērtējamas kā pārrakstīšanās kļūdas, kas nemaina lēmuma būtību
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajai daļai.
No iepriekš minētā izriet, ka šo gadījumu nav attiecināmi Administratīvā procesa likuma
71.panta trešās daļas nosacījumu un konkrētie kļūdas labojumi neietekmē lēmuma spēkā
stāšanos un administratīvā akta adresāta tiesības un pienākumus.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka “(1) Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot
acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un
trūkumus, ja tas nemaina lēmuma būtību”,
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 20.04.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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8.1. Izdarīt kļūdu labojumu konstatējošās daļas 4.punktā aiz vārda un skaitļa 2020.gada skaitli
“6” aizstāt ar skaitli “10” un tā paša teikuma iekavās norādīto skaitli “26” ar skaitli “41”.
8.2. Izdarīt kļūdu labojumu konstatējošās daļas 5.punkta pirmajā teikumā
“83”ar skaitli “93 ” skaitli “142”ar skaitli “149”.

aizstāt skaitļus

8.3. Lēmuma izraksts izsniedzams V. Rubezei izpildei
9.p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada domes 2020.gada 29.septembra lēmumā “Par
parāda piedziņu no ….”
/ziņo: V. Jansons/

Izskatot jautājumu par grozījumiem Vaiņodes novada domes 2020.gada 29.septembra
lēmumā “Par parāda piedziņu no …” tiek konstatēts sekojošais:
1. 2020.gada 29.septembrī Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 13) 22.p “Par
parāda piedziņu no …”, (turpmāk-Lēmums) par to, ka …. uz 31.08.2020. ir izveidojies īres
maksas, pamatpakalpojumu un apsaimniekošanas maksas parāds pašvaldības budžeta EUR
302.77 apmērā.
2. Lēmuma konstatējošās daļas 4. punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūda. Lēmuma
konstatējošās daļas 4.punktā aiz vārda “Vienošanās” ir norādīts reģistrācijas numurs Nr.
2.5.19/2020/92”, ir jālabo reģistrācijas numura pēdējie cipari no “92”uz “11”.
Pēc grozījumu izdarīšanas lēmuma konstatējošās daļas 4.punkta 1.teikuma teksts būs
šāds “ 2020.gada 29.aprīlī starp Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu, reģistrācijas
Nr. 9001064853 un ….., personas kods 121273-13150 tika noslēgta Vienošanās Nr.
2.5.19/2020/92 par parāda brīvprātīgu atmaksu, kurā Īrniece ar parakstu apliecināja, ka veiks
maksājumus Vienošanās norādītajos termiņos un apmērā”.
3. Lēmuma konstatējošās daļas 6.punktā ir pieļauta pārrakstīšanās kļūdas iekavās norādītos
ciparos no (17.10.2019. reģ. Nr. 2.1.12/2019/557; 06.02.2020. reģ. Nr. 2.5.9/2020/31) un
brīdinājums (23.04.2020.reģ. Nr. 2.5.9/2020/141), uz (03.03.2020.reģ.Nr. 2.5.9/2020/69), un
brīdinājums uz (23.04.2020. 2.5.9/2020/53).
Pēc grozījumu izdarīšanas lēmuma konstatējošās daļas 6.punkta pirmais teikums būs šāds:
“Īrniecei vairakkārt ir sūtīti atgādinājumi (03.03.2020.reģ.Nr. 2.5.9/2020/69), un brīdinājums
(23.04.2020. 2.5.9/2020/53) par parādu labprātīgu atmaksu un brīdināta par juridiskām
sekām, ja parāds netiks atmaksāts norādītajā termiņā”.
Līdz ar to konkrētās kļūdas ir vērtējamas kā pārrakstīšanās kļūdas, kas nemaina lēmuma būtību
atbilstoši Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmajai daļai.
No iepriekš minētā izriet, ka uz šo gadījumu nav attiecināmi Administratīvā procesa likuma
71.panta trešās daļas nosacījumi un konkrētie kļūdas labojumi neietekmē lēmuma spēkā
stāšanos un administratīvā akta adresāta tiesības un pienākumus.
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 72.panta pirmo
daļu, kas nosaka, ka “(1) Iestāde jebkurā laikā administratīvā akta tekstā var izlabot
acīmredzamas pārrakstīšanās vai matemātiskā aprēķina kļūdas, kā arī citas kļūdas un trūkumus,
ja tas nemaina lēmuma būtību”,
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un 20.04.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.1. Izdarīt kļūdu labojumu Vaiņodes novada domes 2020.gada 29.septembra (prot. Nr. 13,
22.p.) lēmuma “Par parāda piedziņu no …..” konstatējošās daļas 4.punktā aiz vārda
“Vienošanās” aizstāt reģistrācijas numurā skaitli “92” ar skaitli “11”.
9.2. Izdarīt kļūdu labojumu konstatējošās daļas 6.punktā aizstāt iekavās norādītos skaitļus
(17.10.2019. reģ. Nr. 2.1.12/2019/557; 06.02.2020. reģ. Nr. 2.5.9/2020/31) ar skaitļiem
(03.03.2020.reģ. Nr. 2.5.9/2020/69) un aiz vārda brīdinājums skaitļus (23.04.2020.reģ. Nr.
2.5.9/2020/141) ar skaitļiem ( 23.04.2020. 2.5.9/2020/53).
9.3. Lēmuma izraksts izsniedzams V. Rubezei izpildei
10.p.
Par Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu apstiprināšanu
/ziņo : I. Mame/
Iesniegts Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumu projekts.
Šie noteikumi nosaka Vaiņodes novada Vaiņodes bibliotēkas pakalpojumu sniegšanas kārtību
lietotājiem.
Bibliotēkas lietotāja tiesības un pienākumus nosaka “Bibliotēku likums” un citi Latvijas
Republikas likumi un tiesību akti. Bibliotēkas nolikumu un Bibliotēkas lietošanas noteikumus
ierosina bibliotēka un apstiprina Vaiņodes novada dome.
Bibliotēkai ir pienākums iepazīstināt lietotājus ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem. Tie
izvietojami Bibliotēkas lietotājiem pieejamā vietā bibliotēkas telpās.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu un 13.04.2021. Sociālo,
izglītība un kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.1. Apstiprināt Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas lietošanas noteikumus
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Vaiņodes bibliotēkas vadītājai
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11.p.
Par Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas krājuma attīstības politikas projekta
apstiprināšanu
/ziņo : I. Mame/

Iesniegts Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas krājuma attīstības politikas
projekts.
Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēka Krājuma attīstības politikas
pamatuzdevumi izstrādāti, pamatojoties uz bibliotēku darbu reglamentējošiem dokumentiem.
Bibliotēkas krājums tiek veidots un papildināts atbilstoši bibliotēkas statusam, bibliotēkas
nolikumā noteiktajām funkcijām, uzdevumiem, mērķiem, kā arī ņemot vērā krājuma
komplektēšanas profilu. Krājuma komplektēšanas politika norāda skaidru attiecīgās bibliotēkas
krājuma veidošanas stratēģiju. Komplektēšanas politika nosaka arī katra lietotāja
nodrošināšanu ar informāciju, sekmē bibliotēku sadarbību un finanšu resursu lietderīgu
izlietojumu, liek izvērtēt esošo krājumu, pārskatīt prioritātes un aktualizēt bibliotēkas mērķus
un uzdevumus. Krājuma komplektēšanas politika ietver krājuma profila analīzi.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu un 13.04.2021. Sociālo,
izglītība un kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

11.1. Apstiprināt Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas krājuma attīstības
projektu.

politikas

11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Vaiņodes bibliotēkās vadītājai.
12.p.
Par Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas attīstības stratēģijas 2021.-2025 . gadam
apstiprināšanu
/ziņo : I.Mame/

Iesniegts Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas attīstības stratēģijas 2021.-2025.
gadam projekts.
Bibliotēkas darbības stratēģija 2021.-2025. gadam ir vidējā termiņa plānošanas
dokuments, kura mērķis ir izstrādāt bibliotēkas darbības un attīstības priekšrocības nākamajiem
četriem gadiem. Dokumentā analizēta esošā situācija, definēta misija, vīzija un bibliotēkas
pamatprincipi, izvirzīti jauni darbības mērķi un noteikti uzdevumi to sasniegšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 8.punktu un 13.04.2021. Sociālo,
izglītība un kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

12.1. Apstiprināt Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta bibliotēkas attīstības stratēģiju 2021.2025. gadam .
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Vaiņodes bibliotēkā.
13.p.
Par āra skatuves izbūvi pie Vaiņodes mūzikas skolas
/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Saņemts Vaiņodes mūzikas skolas direktores un Vaiņodes kultūras nama vadītājas
iesniegums ar lūgumu atbalstīt ideju par āra skatuves- platformas izveidei pie Vaiņodes
mūzikas skolas.
Ceļu pārzinis Kaspars Ķauķis sagatavojis aptuveno izmaksu tāmi:

N.p.k
1.

Materiāls
Bruģis ( krāsains)

2.
3.
4.
5.
6.

Terases dēlīši
Ielu apmale R5
Ielu apmale
Kanalizācijas aku vāks
cements

kopā

Mērvienība
Daudz.
m2
m2
gb
gb
gb
kg
ar PVN

Traktors JCB
kopā

daudz. cena izmaksas
30 8, 64
259,2
28,
50 20
1410
32 6, 17
197,44
10 6 , 17
6,17
2
120
240
250
0,1
25
2137,81
600

ar PVN

Augu zemes
un grants
transports
nav
ierēķināts

Skiču projekta izstrādes un apstiprināšanas izmaksas 500,00 EUR

2737,81
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Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka 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 un 20.04.2021. Finanšu
komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame,
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav;
ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.1. Atbalstīt un realizēt iesniegto iniciatīvu āra skatuves - platformas izveidei pie Vaiņodes
mūzikas skolas.
13.2. Piešķirt iniciatīvas realizācijai no pašvaldības budžeta finansējumu 3237,81
apmērā.
13.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.

Sēde beidzas plkst. 14:45

Sēdes vadītājs:

Sēdes protokolētājs

Protokols parakstīts 05,05.2021.

/personīgais paraksts/

/personīgais paraksts/

Visvaldis Jansons

Inese Pūlīte

EUR

