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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 

 

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 2 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2017. gada 20. jūlijā 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1505 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

 
Piedalās –Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame   

Nepiedalās: nav   

Uzaicināti piedalīties un piedalās: izpilddirektora vietniece, juriste Evita Vanaga, galvenā grāmatvede  
Sandra Ikarte 

Darba kārtībā: 
 
1. Par NĪ “....”, kad. Nr. ….. sadalīšanu 
2. Par NĪ “…”, kad. Nr. …. sadalīšanu 
3. Par grozījumiem 2017. gada 25. maija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, protokols Nr. 8., 6.p. 
“Par nosaukumu piešķiršanu zemes gabaliem” 
4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu : ….. iesniegums 
5. Par zemes vienības “Muita Raužos” 4,55 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
6. Par zemes vienības “Balki” 2,13 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
7. Par zemes vienības “Garnizons” 1,73 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
8. Par Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikumu 
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, domājamo daļu noteikšana, izvērtēšanu pašvaldības funkciju 
pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu. 
 9.1. NĪ Ceriņu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 9.2. NĪ Ceriņu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 9.3. NĪ Dīķu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 9.4. NĪ Ceriņu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
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 9.5. NĪ Kalna iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 9.6. NĪ “Kungu iela …”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
10. Par Vaiņodes novada pašvaldības cirsmas “ Krūklīši” izstrādi 
11. Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A dzīv. 9 atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu 
12. Par Embūtes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces A. Reimanes iesnieguma izskatīšanu 
13. Par Embūtes tūrisma informācijas centra pakalpojumu izcenojumiem 
14. Par aizņēmumu no Valsts kases 
15. Par  grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 20.01.2017. Saistošajos noteikumos Nr. 2 “ Vaiņodes 
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plānā 2017. gadam.” 
16. Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem 
17. Par Finanšu komitejas nolikuma projektu 
18. Par īres līguma laušanu 
 18.1. … iesniegums 
             18.2. ….iesniegums 
             18.3. …. iesniegums 
19. Par īres līguma slēgšanu 
              19.1. …. iesniegums 
              19.2. … iesniegums 
              19.3. …. iesniegums 
              19.4. …. iesniegums 
20. Par nekustamā īpašuma "Sanatorija "Vaiņode" 8"-2, Vaiņode, Vaiņodes pag. atsavināšanu, domājamo 
daļu noteikšana, izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu. 
21. Par Vaiņodes novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
22. Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvu 
23.Par vienošanās projekta apstiprināšanu ar SIA “ CTB Karjeri” 
24. Par dzīves vietas deklarēšanu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izsludināto dienas kārtību un pievienot četrus papildjautājumus: 
 
25. Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 
26. Par Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora iesnieguma izskatīšanu 
27. Par dzimtsaraksta nodaļas vadītāja atbrīvošanu no amata. 
28. Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra Vaiņodē adreses maiņu 
 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts 
 
 

1.p. 
Par  NĪ “…”, kad. apz.  … sadalīšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 
 
Pamats: …, p.k. …, adrese: …,Vaiņode, Vaiņodes pag, Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 13.06.2017., 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/585, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu ….”, ar kad. Nr. …, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu … Atdalīt  no 
īpašuma  zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu …, zemes gabalu  7,9  ha platībā. Atdalītajam zemes 
gabalam piešķirt nosaukumu “….”. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “….”, ar kopējo platību 23,1 ha, sastāv no 
viena zemes gabala: 
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 Zemes gabals ar kad. apzīmējumu …, ar kopējo platību 23,1 ha, sastāv no: 15,29 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 7,5 ha meži, 0,11 zem ūdens, 0,2 zem ceļiem. Zemesgabala 
lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

Minētais īpašums pieder …. Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā.  
 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās 
pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam 
izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 
5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka zemes 
ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 1.p. 
nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes 
vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu  05.08.2016. MK. Noteikumu Nr. 505 “ Zemes 
ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, un 12.07.2017. Tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Atdalīt no zemes vienības ar nosaukumu “…  kad. apz. …, 23.1 ha platībā, zemesgabalu apmēram 7,9 
ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. 
1.2. Atdalītajam zemesgabalam  apmēram7,9 ha platībā, piešķirt nosaukumu “…” un noteikt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM:0201. 
1.3. Atlikušajam zemesgabalam 15,2 ha platībā, saglabāt nosaukumu “…” un saglabāt zemes lietošanas 
mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
1.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. 
1.5. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices. 
1.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
 2.p. 

Par  NĪ “…”, kad. Nr. … sadalīšanu 
/ziņo: O. Jurjevs / 

 
Pamats: …, p.k. …, adrese: …., iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 28.06.2017., 
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/665, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “…”, ar kad. Nr. …., kura 
sastāvā ir divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu …, 2.4 ha platībā, un …  21.1 ha platībā. Atdalīt  
no īpašuma  zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu …,  21.1  ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam 
piešķirt nosaukumu “…. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 23,5 ha, sastāv no 
diviem zemes gabaliem: 

 Zemes gabals ar kad. apzīmējumu …, ar kopējo platību 2,4 ha, sastāv no: 2 ha lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, 0,2 ha zem ūdens, 0,1 ha zem ēkām, 0,1 ha citas zemes. Zemesgabala 
lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

 Zemes gabals ar kad. apzīmējumu …, ar kopējo platību 21,1 ha, sastāv no: 18,2 ha lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, 2 ha meži, 0,3 zem ūdens, 0,6 citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis 
ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

 
Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā.  
 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās 
pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam 
izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 
5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka zemes 
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ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 1.p. 
nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes 
vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu un 12.07.2017. Tautsaimniecības komitejas  
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Atdalīt no nekustamā īpašumā ar nosaukumu “…”, kad. Nr. …, 23.5 ha platībā, zemesgabalu ar kad. 
apzīmējumu …, 21.1 ha platībā, kas atrodas … pag., Vaiņodes novadā. 
2.2.. Atdalītajam zemesgabalam 21.1 ha platībā, piešķirt nosaukumu “…” un noteikt zemes lietošanas 
mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
2.3 Atlikušajam zemesgabalam  ar kad. apz. …, 2.4 ha platībā, saglabāt nosaukumu “…” un saglabāt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
2.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
2.5. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices. 
2.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 

3.p. 
 Par grozījumiem 2017. gada 25. maija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā,  protokols Nr. 8., 

6.p. “Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem” 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
Pamats: Valsts zemes dienesta  vēstule saņemta Vaiņodes novada pašvaldībā  07.07.2017. iereģistrēta ar 
Nr. 2.1.11/739, kurā Valsts zemes dienests informē, ka 2017. gada 25. maija Vaiņodes novada domes 
lēmums, protokols Nr. 8 , 6.punkts “ Par nosaukuma piešķiršanu”  neatbilst Ministru kabineta 2015. gada 
8. decembra noteikumu Nr. 698 “ Adresācijas noteikumi” 2.9. punkta prasībām. Nepieciešams NĪ piešķirt 
nosaukumus, nevis adreses. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “…. kad apz. …, ar kopējo platību 0.8 ha. Zemes gabals sastāv no 0.8 
ha lauksaimniecībā izmantojamā zeme, NĪLM:0101. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā. 
 
Nekustamais īpašums “…”, kad. apz. …., ar kopējo platību 2.79 ha. Zemes gabals sastāv no 2.79 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, NĪLM:0101, Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā un 
12.07.2017. Tautsaimniecības komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1.Veikt grozījumus 2017. gada 25. maija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, protokols Nr. 8., 6.p., 
“Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem”, un 6.1. punktu, un 6.2. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“6.1. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu …. piešķirt nosaukumu “…. 
“6.2. Zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu …. piešķirt nosaukumu “… 
3.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 

 
4.p. 

Par zemes nomas līguma pagarināšanu …. iesniegums 

/ziņo: O. Jurjevs  / 
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Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
31.05.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/539, ar lūgumu pagarināt zemes nomas 
līgumu Nr. 89 par zemesgabalu „Ābelītes”,  kad. apz. 6492 006 0659, 0.1 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, 
uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 89 ar …. noslēgts 2010. gada 28. maijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Ābelītes”, ar kad. apz. 6492 006 0659, 0.1 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 6492 
006 0659, kopējā platībā 16,02 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals 
sastāv no 15.59 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha zem ceļiem esošas zemes. Nekustamais 
īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Zemes lietošanas mērķis: 
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.  
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu, dome var 
noteikt pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma lietošanu (nomu) un 12.07.2017. Tautsaimniecības 
komitejas sēdes lēmumu 
 
Debates. 
 
Deputāts Valdis Līkosts: “Vai pašvaldība ir rēķinājusi, cik izmaksā šāda nomas līguma slēgšanas 
izskatīšana/ Vai nav bijusi doma noteikt pieklājīgu, normālu summu EUR 5.00, EUR 10.00, pieļauju, ka 
šāda līguma kontrole un administratīvās izmaksas ir lielākas par EUR 1.42. 
 
Deputāts Oļegs Jurjevs paskaidro, ka ir pieņemti Saistošie noteikumi, kuros noteikts, ka maksa par 
mazdārziņiem noteikta ne mazāka par EUR 1.42, kas nosedz administratīvās izmaksas.  
 
 Deputāts Valdis Līkosts: “ Pašvaldībai ir tiesības noteikt lielāku maksu, ierosinu kādā no nākamajām sēdēm 
skatīt šo jautājumu diskutēt un pārskatīt vai EUR 1.42 ir adekvāta summa mūsdienu situācijai”. 
 
Plašāk sēdes audio ierakstā.  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 89, noslēgtu ar … p.k. …, par zemesgabalu „Ābelītes” , kad. apz. 
6492 006 0659, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1 ha platībā, līdz 31.08.2022., 
mazdārziņa uzturēšanai. 
4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
4.3. 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. 
4.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
4.5. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma grozījumi 
netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
4.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
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5.p. 
Par zemes vienības “Muita Raužos” 4.55 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
Pamats: Pamatojoties uz to, ka nomas līguma termiņš valstij piekritīgam zemesgabalam ar nosaukumu 
„Muita Raužos”, 4.55 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 008 0062 beigsies 2017. gada 31. jūlijā,  
nepieciešams sagatavot uz nomas tiesību izsoli.  
 
Konstatēts: Zemes vienības „Muita Raužos”  ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0062, 7 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un 
soda izciešanas iestāžu apbūve. Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un nav reģistrēta  zemesgrāmatā, 
piekritīga – valstij. 
Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 16,80 gadā (bez PVN), kas ir 1,5 % no kadastrālās vērtības. 
 
Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

15. punktu Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 

zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts 

vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo 

noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas 

maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu dome var 

noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu)  un 

12.07.2017. Tautsaimniecības komitejas , 17.07.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Debates: 

Deputāts: Valdis Līkosts: “Izsoles komisiju  nosaka individuāli katrai izsolei?” 

Deputāts: Oļegs Jurjevs: “Izsoles komisiju norīko katrai izsolei atsevišķi, no darbiniekiem, kas tajā brīdī 

var piedalīties “. 

Plašāk sēdes audioierakstā.  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai „Muita Raužos”kad. apz. 6492 
008 0062, 4.55 ha platībā. 
5.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli no 24.07.2017-07.08.2017 līdz plkst 15.00 uz zemes 
vienības “Muita Raužos”, kad. apz. 6492 008 0062, 4.55 ha platībā. 
5.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 16,80 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis,  
5.4. Nomas tiesību izsoles solis ir EUR 2,00 (bez PVN) 
5.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
5.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
5.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 08.08.2017, plkst. 
10:00.  
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5.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, Embūtes pagasta pārvaldē 
un pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv 
5.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
 
 

6.p. 
Par zemes vienības “Balki” 2,13 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
Pamats: Pašvaldībai piekritīgs lauksaimniecībā izmantojams zemesgabals ar nosaukumu „Balki”, 2.13 ha 
platībā, kadastra apzīmējums 6492 006 0093, kuru ir nepieciešams sagatavot uz nomas tiesību izsoli. Uz 
zemes gabalu nomas tiesības nav nodibinātas. 
Konstatēts: Zemes vienība „Balki”  ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0093, 15.46 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101. 
Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un nav reģistrēta  zemesgrāmatā, piekritīga – pašvaldībai. 
 
Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumu Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

15. punktu Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 

zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts 

vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo 

noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas 

maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu dome var 

noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu) un 

12.07.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 17.07.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 8.79 gadā (bez PVN), kas ir 1,5 %  no kadastrālas vērtības. 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu zemes vienībai „Balki” kad. apz. 6492 006 0093, 
2.13 ha platībā. 
6.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli no 24.07.2017-07.08.2017. līdz plkst. 15.00 uz zemes 
vienības “Balki”, kad. apz. 6492 006 0093, 2.13 ha platībā. 
6.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 8.79 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis,  
6.4. Nomas tiesību izsoles solis ir EUR 2,00 (bez PVN) 
6.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
6.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
6.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 08.08.2017., plkst. 
10:00.  
6.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, Embūtes pagasta pārvaldē 
un pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv 
6.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
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7.p. 
Par zemes vienības “Garnizons” 1,73 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
Pamats: Pašvaldībai piekritīgs lauksaimniecībā izmantojams zemesgabals ar nosaukumu „Garnizons”, 
1,73 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 007 0181, kuru ir nepieciešams sagatavot uz nomas tiesību 
izsoli.   
 
Konstatēts: Zemes vienība „Garnizons”  ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0181, 8,97 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101. Lauksaimniecības vajadzībām iespējams iznomāt 1,73 ha platību. 
Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta un nav reģistrēta  zemesgrāmatā, piekritīga – pašvaldībai. 
 
Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumu Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

15. punktu Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem 

zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā. 19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts 

vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas apmēra, kas noteikts šo 

noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura nosolījusi augstāko nomas 

maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu dome var 

noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu (izmantošanu) un 

12.07.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas, 17.07.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 1,24 gadā( bez PVN), kas ir 1,5 %  no kadastrālas vērtības. 
 
Debates audioierakstā. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  zemes vienībai „Garnizons” kad. apz. 6492 007 
0181, 1.73 ha platībā. 
7.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli no 24.07.2017-07.08.2017 līdz plkst. 15.00 uz zemes 
vienības “Garnizons”, kad. apz. 6492 007 0181, 1.73 ha platībā. 
7.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 1.24 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis,  
7.4. Nomas tiesību izsoles solis ir EUR 2.00 (bez PVN) 
7.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
7.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz izsoles reģistrācijai iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
7.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 08.08.2017, plkst. 
10:00.  
7.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, Embūtes pagasta pārvaldē 
un pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv 
7.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
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8.p. 
Par Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikumu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
12.07.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja četru locekļu sastāvā apstiprinājusi  
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikumu. 
 
Debates sēdes audio ierakstā. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta  pirmās daļas 2. punktu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,); PRET 
–2 (Kaspars Kirpičenoks, Valdis Līkosts); ATTURAS –2 (Iveta Mame, Sandra Grosberga) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
8.1. Apstiprināt Tautsaimniecības attīstības komitejas nolikuma projektu . 
8.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē 2013.gada 25.jūlija “Vaiņodes novada domes 
tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikums”. 
 

9.p. 
Par nekustamā īpašuma atsavināšanu, domājamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības 

funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu. 
/ziņo: O. Jurjevs / 

 
9.1. NĪ “Ceriņu iela ”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša “Ceriņu iela ….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  
saņemts 09.06.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/562, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ 
“Ceriņu iela …” kad. Nr. 6492 006 0620, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus 
garantē apmaksāt. 
 
Konstatēts: Dzīvojamā māja “Ceriņu iela …”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. nav ierakstīta 
zemesgrāmatā. 
 NĪ “Ceriņu iela …” kad nr. 6492 006 0620 sastāv no 1 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 
0620 001 un zeme ar kad. apz. 6492 006 0620  0.1200 ha. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 2825,00  
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai. Ierosinājums NĪ pārdot, piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 
Par dzīvojamo māju NĪ “Ceriņu iela …” noslēgts īres līgums nr. 182-2017. ar  … 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  
4.panta. 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
4. panta 4. daļas 5. punkts nosaka, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā 
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. Kārtība noteikta 01.02.2011. MK noteikumos Nr. 109 “ Kārtība, kādā 
atsavināma publiskas personas manta” 45.pants (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā 
kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa 
ģimenes locekļiem. (4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 
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īpašumu, ja: 
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 

Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

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

kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – mantas 

atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Publiskas personas finanšu 

līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta 2. daļa. Publiska persona rīkojas ar finanšu 

līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 

par iespējami augstāku cenu un 12.07.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas , 17.07.2017. 

Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1.1 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “Ceriņu iela …”, kad nr. 6492 006 0620, 
sastāv no 1 dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0620 001, un zemes ar kad. apz. 6492 006 
0620,  0.1200 ha platībā. 
9.1.2. Uzsākt nekustamā īpašuma “Ceriņu iela …”, ar kad. Nr. 6492 006 0620,kas atrodas Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekam 
iegādāties nekustamo īpašumu. 
9.1.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam organizēt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma  
vērtēšanas standartam 
9.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 
 
9.2. NĪ “Ceriņu iela …”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošs Ceriņu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts 
09.06.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/561, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ Ceriņu 
iela … kad. Nr. 6492 006 0614, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē 
apmaksāt. 
 
Konstatēts: Dzīvojamā māja Ceriņu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. nav ierakstīta 
zemesgrāmatā. 
 NĪ Ceriņu iela … kad nr. 6492 006 0614 sastāv no 1 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0614 
001, siltumnīca ar kad. apz. 6492 006 0614 002 un zeme ar kad. apz. 6492 006 0614  0.1200 ha. NĪ 
kadastrālā vērtība  EUR 4105,00  
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai. Ierosinājums NĪ pārdot, piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 
Par dzīvojamo māju NĪ “Ceriņu iela …” noslēgts īres līgums nr. 199-2017. ar  …. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  
4.panta. 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 
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nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
4. panta 4. daļas 5. punkts nosaka, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā 
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. Kārtība noteikta 01.02.2011. MK noteikumos Nr. 109 “ Kārtība, kādā 
atsavināma publiskas personas manta” 45.pants (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā 
kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa 
ģimenes locekļiem. (4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 
īpašumu, ja: 
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – mantas 
atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta 2. daļa. Publiska persona rīkojas ar finanšu 
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 
par iespējami augstāku cenu un 12.07.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas , 17.07.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.2.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “Ceriņu iela ..”, kad nr. 6492 006 0614 
sastāv no 1 dzīvokļa dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0614 001, siltumnīcas ar kad. apz. 6492 006 
0614 002 un zemes ar kad. apz. 6492 006 0614  0.1200 ha. 
9.2.2. Uzsākt nekustamā īpašuma  “Ceriņu iela …”, ar kad. Nr. 6492 006 0614, kas atrodas Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ierakstīšanu zemesgrāmatā un  atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekam 
iegādāties nekustamo īpašumu. 
9.2.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam organizēt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma  
vērtēšanas standartam 
9.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 
 
9.4. NĪ “Ceriņu iela ….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša Ceriņu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts 
03.07.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/700, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ Ceriņu 
iela …kad. Nr. 6492 006 0619, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē 
apmaksāt. 
 
Konstatēts: Dzīvojamā māja Ceriņu iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ir ierakstīta 
zemesgrāmatā. 
 NĪ Ceriņu iela ….kad nr. 6492 006 0619 sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0619 
001 un zeme ar kad. apz. 6492 006 0619  0.1110 ha. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 4858,00  
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai. Ierosinājums NĪ pārdot, piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 
Par dzīvojamo māju NĪ “Ceriņu iela …” noslēgts īres līgums nr. 187-2017. ar  … 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
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jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  
4.panta. 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
4. panta 4. daļas 5. punkts nosaka, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā 
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. Kārtība noteikta 01.02.2011. MK noteikumos Nr. 109 “ Kārtība, kādā 
atsavināma publiskas personas manta” 45.pants (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā 
kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa 
ģimenes locekļiem. (4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 
īpašumu, ja: 
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – mantas 
atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta 2. daļa. Publiska persona rīkojas ar finanšu 
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 
par iespējami augstāku cenu un 12.07.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas , 17.07.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

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

9.4.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “Ceriņu iela ….”,  kad nr. 6492 006 
0619 sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0619 001 un zemes ar kad. apz. 6492 006 
0619  0.1110 ha. 
9.4.2. Uzsākt nekustamā īpašuma “Ceriņu iela ….”, ar kad. Nr. 6492 006 0619, kas atrodas Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekam iegādāties nekustamo īpašumu. 
9.4.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam organizēt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma  
vērtēšanas standartam 
9.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 
 
9.5. NĪ “Kalna iela ….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Pamats…., p.k. …. dzīvojoša Kalna iela…Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts 
28.06.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/672, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ Kalna 
iela …kad. Nr. 6492 006 0340, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē 
apmaksāt. 
 
Konstatēts: Dzīvojamā māja Kalna iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. nav ierakstīta 
zemesgrāmatā. 
 NĪ Kalna iela ….kad nr. 6492 006 0340 sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0340 
001, šķūnis ar kad. apz. 6492 006 0340 002  un zeme ar kad. apz. 6492 006 0340  0.1647 ha. NĪ kadastrālā 
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vērtība  EUR 4227,00  
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai. Ierosinājums NĪ pārdot, piedāvājot to izpirkt īrniekiem. 
Par dzīvojamo māju NĪ “Kalna iela …” noslēgts īres līgums nr. 198-2017. ar  …. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu.  
 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  
4.panta. 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav 
nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 
4. panta 4. daļas 5. punkts nosaka, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma 
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā 
likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. Kārtība noteikta 01.02.2011. MK noteikumos Nr. 109 “ Kārtība, kādā 
atsavināma publiskas personas manta” 45.pants (3) Atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu 
viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā 
kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa 
ģimenes locekļiem. (4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa 
īpašumu, ja: 
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – mantas 
atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu. Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta 2. daļa. Publiska persona rīkojas ar finanšu 
līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 
par iespējami augstāku cenu un 12.07.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas , 17.07.2017. 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.5.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams NĪ “Kalna iela …”, kad nr. 6492 006 0340 
sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6492 006 0340 001, šķūņa ar kad. apz. 6492 006 0340 
002  un zemes ar kad. apz. 6492 006 0340  0.1647 ha. 
9.5.2. Uzsākt nekustamā īpašuma “Kalna iela….”, ar kad. Nr. 6492 006 0340, kas atrodas Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru, piedāvājot īrniekam iegādāties nekustamo īpašumu. 
9.5.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam organizēt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma  
vērtēšanas standartam 
9.5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 
 
9.6.  Par NĪ Kungu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Pamats:  … p.k. …, dzīvojošs Kungu iela … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotās 
personas … p.k. … dzīvojošs “.. ..”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums  saņemts 
26.06.2017., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/658, ar lūgumu atļaut izpirkt 
zemesgabalu Kungu iela … kad. apz. 6492 006 0250, 0.1200 ha, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., 
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Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 
 
Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “ Kungu iela ….”, ar kad. Nr. 6492 006 0250, sastāv no 
zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0250, 0.1200 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. apz. 
6492 006 0250 001 un palīgēkas ar kad. apz. 6492 006 0250 002, 6492 006 0250 003, 6492 006 0250 004, 
6492 006 0250 005, 6492 006 0250 006, 6492 006 0250 007, 6492 006 0250 008 un 6492 006 0250 009. 
Uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0250, atrodas zemes lietotājam … piederošas ēkas. 
Zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0250, 0.1200 ha platībā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Nav 
ierakstīts zemesgrāmatā. Pašvaldības lēmums par zemes patstāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanos 
09.03.2007. Uz šo zemesgabalu  2007. gada 29. novembrī ar …. noslēgts lauku apvidus zemes nomas 
līgums.  
 
Pamatojoties uz Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var 
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības 
nekustamā īpašuma atsavināšanu. “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4).daļas 8. 
punkts nosaka- atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 
šādas personas:  
persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 
pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi 
zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes 
nomas līgums.” 37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu 
iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto 
cenu (8.pants). Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta 
firma atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas 
standartiem. Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – 
mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu un 12.07.2017. 
Tautsaimniecības komitejas , 17.07.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.6.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Kungu iela …”, ar kad. Nr. 6492 006 0250, zemesgabala ar kad. apz. 
6492 006 0250, 0.1200 ha platībā, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas 
procedūru. 
9.6.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt zemesgrāmatā 
zemesgabalu “Kungu iela ….” kad. apz. 6492 006 0250, 0.1200 ha platībā, uz Vaiņodes novada pašvaldības 
vārda. 
9.6.3. Uzdod nekustamo īpašumu speciālistam organizēt novērtējumu atbilstoši Standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā. 
9.6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  un zemeslietu 
speciālistiem izpildei. 
 

10.p. 
 Par Vaiņodes novada pašvaldības cirsmas “ Krūklīši” izstrādi 

/ziņo : V. Jansons/ 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  
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14. panta otrā daļas 3.punktu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu; 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 
turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. Pamatojoties uz 
iepriekšminēto  un 17.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

10.1. Uzsākt pašvaldībai piederošā  nekustamā īpašuma „Krūklīši”, kad.nr. 6492 002 0064 cirsmas izstrādes 
procedūru, sekojošiem kvartāliem pārdošanai izsolē ( platība var mainīties pēc iestigošanas):  

 10.1.1.  kvartāls Nr.3, nogabals Nr.13, 1.85 ha platībā; 

 10.1.2. kvartāls Nr.3, nogabals Nr.14, 2.33 ha platībā; 

10.2. Pilnvarot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora vietnieci Evitu Vanagu pasūtīt, saņemt un 
iesniegt nepieciešamos dokumentus, veikt maksājumus, visur, kur nepieciešams parakstīties un nokārtot 
visas formalitātes, kas saistītas ar pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krūklīši” cirsmas 
apliecinājuma saņemšanu.  
10.3. Lēmums iesniedzams Dienvidkurzemes virsmežniecības Grobiņas birojā.  
10.4. Uzdot pašvaldības juristam izstrādāt cirsmas pārdošanas izsoles noteikumus 

 
11.p. 

Par nekustamā īpašuma “ Tirgoņu iela 29 A dzīvoklis 9 ” atsavināšanas izsoles protokola 
apstiprināšanu 
/ziņo:V. Jansons/ 

 
2017.gada 30. maijā notika mutiska nekustamā īpašuma “Tirgoņu iela 29A-9” atsavināšanas izsole ar 
augšupejošu soli  
 
Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 1339.00 (viens tūkstotis trīs simti trīsdesmit  
deviņi euro, 00 centi). 
 
Izsoles solis EUR 13.00 (trīspadsmit euro, 00 centi) 
 
Pieteikšanās  līdz 2017.gada 29. maijam. 
 
 Līdz norādītajam laikam pieteikušies divi dalībnieki: 
 

1.) ... 
2.) …. 

Uz izsoli ieradušies divi dalībnieki :  
 

1.) ….. 
2.) …. 

 
Saskaņā ar 20.04.2017. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmumā, protokols Nr.6., 10. p., 
apstiprinātiem izsoles noteikumiem un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā 
noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta a 
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apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma lietošanu 
 (izmantošanu) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 36.panta 3. daļa nosaka, ka pārdodot 
publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par pieciem 
gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas 
daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - nokavējuma procentus 0,1 
procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. Šos nosacījumus iekļauj 
pirkuma līgumā. Institūcija, kas organizē publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu, var piešķirt 
pircējam tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā 
nostiprina ķīlas tiesības par labu atsavinātājam un 17.07.2017. Finanšu  komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Apstiprināt 30.05.2017. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Tirgoņu iela 29A-9”, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas izsoles protokolu. 
 
11.2. Slēgt pirkuma  līgumu ar … p.k. …, …, par nekustamo īpašumu “Tirgoņu iela 29A-9”, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un nosolīto summu EUR 2561.00 (divi tūkstoši pieci simti sešdesmit  viens 
euro, 00 centi), ar atlikto  maksājumu  uz 48 mēnešiem, maksājot 6% gadā no nenomaksātās summas. 

11.3.  Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības  grāmatvedībā un juristam līguma sagatavošanai. 

 
12.p. 

Par Embūtes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces  A. Reimanes  iesnieguma izskatīšanu 

/ ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Embūtes ev.-lut. draudzes priekšnieces Andras Reimanes iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 21.06.2017. iereģistrēts ar Nr. 3-6/648 ar lūgumu piešķirt Embūtes ev.-lut. draudzei finanšu 
līdzekļus kapu svētku organizēšanai šā gada 15. jūlijā  Embūtes pagasta trīs kapsētās. 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu, kas 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. 
 Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Piešķirt finansējumu no pamata budžeta Embūtes ev.-lut. draudzei EUR 40.00 ( četrdesmit euro, 00 
centi) apmērā kapusvētku rīkošanai, izlietotās degvielas apmaksai ( piestādot attaisnojošu dokumentu)  
Embūtes pagasta kapsētās. 
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā . 
 

 
13.p. 

Par Embūtes tūrisma informācijas centra pakalpojumu izcenojumiem 

/ ziņo: V. Jansons/ 
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Pamats: Embūtes  tūrisma centra pārzines Dinas Ziemeles iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 06.07.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/722. ar lūgumu izvērtēt un apstiprināt Embūtes tūrisma 
informācijas centra pakalpojumu izcenojumus.  Pašvaldības ekonomists veicis Embūtes tūrisma 
informācijas centra pakalpojumu izcenojumu aprēķinus. ( Pielikumā) 
 
Debates sēdes audioierakstā. 
 

Pakalpojuma veids mērvienība skaits Cena bez 
PVN Euro 

PVN 
12% 
Euro 

PVN 
21% 
Euro 

Kopā 
Euro 

Gultasvieta (ar gultas 
veļu) 

24 h 1. pers. 6,09 0,73  6,82 

Gultasvieta (ar gultas 
veļu) semināra zālē  

24 h 1.pers. 4,12 0,49  4,61 

Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana  

24 h  98,90  20,77 119,67 

Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana 

12 h  49,45  10,38 59,83 

Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana pirmā  

h  8,24  1,73 9,97 

Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana katra 
nākamā  

h  4,12  0,87 4,99 

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Apstiprināt Embūtes tūrisma informācijas centra pakalpojumu izcenojumus ar 01.08.2017. 
 

Pakalpojuma veids mērvienība skaits Cena bez 
PVN Euro 

PVN 
12% 
Euro 

PVN 
21% 
Euro 

Kopā 
Euro 

Gultasvieta (ar gultas 
veļu) 

24 h 1. pers. 6,09 0,73  6,82 

Gultasvieta (ar gultas 
veļu) semināra zālē  

24 h 1.pers. 4,12 0,49  4,61 

Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana  

24 h  98,90  20,77 119,67 

Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana 

12 h  49,45  10,38 59,83 
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Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana pirmā  

h  8,24  1,73 9,97 

Embūtes informācijas 
centra zāles 
izmantošana katra 
nākamā  

h  4,12  0,87 4,99 

 
13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

14.p.  
Par aizņēmumu no Valsts kases 

/ ziņo: S. Ikarte/ 

 
Pamats:  Apstiprināts „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka 
„Embūte” teritorijā” projekts. Projekta realizācijai nepieciešams aizņēmums no Valsts kases.  Projekta 
mērķis ir mazināt antropogēno slodzi, tai skaitā tūrisma, eitrofikācijas, erozijas un vides piesārņojuma 
iespējamo ietekmi Natura 2000 teritorijā dabas parkā „Embūte”, atjaunojot un izbūvējot tūrisma 
infrastruktūru, tajā skaitā izvietojot informatīvus objektus. Projekta ietvaros tiks izbūvētas kāpnes 124,82 
m garumā, izbūvētas laipas uz balstiem 27,64 m garumā, uzstādītas platformas atpūtas vietām 38,49 m2 
platībā un tās labiekārtotas, uzstādot solus. Kā informatīvi objekti par dabas parku un tajā sastopamiem 
biotopiem tiks uzstādīti informatīvi stendi, kā arī veselības maršruta stendi. Projekta ieviešanas laiks ir 
plānots 6 mēneši – 2017.gada 3. un 4.ceturkšņos. Kopējās projekta izmaksas paredzētas 118629.17 EUR 
apmērā un ERAF līdzfinansējums 84.99% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Realizējot projektu tiks 
mazināta uz vidi radītā antropogēnā slodze, sakārtota infrastruktūra, uzlabota drošība un radīta vizuāli 
pievilcīga vide dabas parka apmeklētājiem. 
 

2. Informācija par projekta kopējām izmaksām un finansēšanas avotiem 
 

Projekta 
nosaukums 

Projekta 
kopējās 

izmaksas 
(EUR) 

Finansēšanas avoti 

aizņēmums 
(EUR) 

pašvaldības 
līdzfinansējums 

(EUR) 

cits 
(EUR) 

piezīmes* 

1 2 3 4 5 6 

„Antropogēno 
slodzi 

mazinošas 
infrastruktūras 

izbūve un 
rekonstrukcija 
dabas parka 
„Embūte” 
teritorijā” 
mērķis ir 
mazināt 

antropogēno 
slodzi, tai 

skaitā tūrisma, 
eitrofikācijas, 

erozijas un 
vides 

piesārņojuma 
iespējamo 

118629.17 51849.17 21780.00 45000.00 

Pēc vienošanās par 
Eiropas Savienības 

fonda projekta 
īstenošanu 

Nr.5.4.1.1/17/A/015 
7.punkta – avansa 
maksājums 50% 
apmērā no valsts 
budžeta dotācijas 

kopsummas 

(ieskaitīts 45000.00 
EUR 30.06.2017.) 
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ietekmi Natura 
2000 teritorijā 
dabas parkā 
„Embūte”, 

 
3. Projekta īstenošanai nepieciešamo aizņēmumu pašvaldība plāno izņemt 2017.gadā. 

          4. Informācija par noslēgtajiem līgumiem ar piegādātāju vai darba veicēju (turpmāk – līgums) un 
veiktajiem maksājumiem (aizpilda, ja ir pabeigta iepirkuma procedūra). 
 

Līguma 
noslēgšanas 

datums 

Līguma 
priekšmets 

Līguma 
summa 
(EUR) 

Norēķinu termiņi 
Maksāj. 

datums un 
numurs 

Maksāj. 
summa 
(EUR) Piezīmes 

10.07.2017 Būvniecība 

SIA ,,Ventars” 

Reģ.Nr.4000372
2307 

 

Līgums 
Nr.VND/2017/8/

ERAF 

 

 

94913.17 Maksājums par 
pārskata periodu 

(kalendārais 
mēnesis) 90 % 

apmērā no 
līgumsummas 
10 darba dienu 

laikā pēc 
būvdarbu 

nodošanas – 
pieņemšanas  

akta 
parakstīšanas 

 

Gala maksājums 
(ieturētā 10% 

summa no 
līgumsummas) 

pēc visa 
Būvobjekta 

pieņemšanas – 
nodošanas akta  
parakstīšanas 

  Līguma 
summa 
bez 
PVN –  

78440.6
4 EUR. 

PVN 
16472.5
3 EUR 
līgumsu
mmai 
maksā 
būvniecī
bas 
pakalpoj
uma 
saņēmēj
s 
(pašvald
ība) 

07.07.2017 Būvuzraudzība 

SIA ,,AMG 
montāža” 

Reģ. 
Nr.4210304460

3 

 

Līgums 
Nr.VND/2017/8

/BU 

847.00 15 kalendāro 
dienu laikā pēc 

konkrētajā 
mēnesī izpildīto 
būvuzraudzības 

darbu 
pieņemšanas – 
nodošanas akta 
parakstīšanas  

   

09.11.2016. Autoruzraudzība 1089.00 15 darba dienu 
laikā pēc 
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SIA ,,BM 
projekts’’ 

Reģ.4010319696
6 

 

Līgums 
Nr.2016/11/ERA

F 

 

konkrētajā 
mēnesī izpildīto 

darbu 
pieņemšanas – 
nodošanas akta 
parakstīšanas  

09.11.2016 Tehniskā 
projekta izstrāde 

SIA ,,BM 
projekts’’ 

Reģ.4010319696
6 

 

Līgums 
Nr.2016/11/ERA

F 

 

18150.00 50% samaksa 
pēc projekta 

minimālā 
sastāva 

izstrādes; 

50% samaksa 
pēc pilnīgas 

izstrādes 

29.11.2016 

Nr.6046 

 

04.01.2017 

Nr.91 

 

9075.00 

 

 

9075.00 

 

14.11.2016 Projekta 
pieteikuma 

sagatavošana 

SIA ,,Vide un 
būve” 

Reģ.Nr.4360302
0377 

 

Līgums  

 Nr.VUB/VND-
112016 

3630.00 10 darba dienu 
laikā pēc 
projekta 

apstiprināšanas 
un rēķina 

saņemšanas 

11.07.2017 

Nr.3765 

 

3630.00 

 

Kopā:  118629.17   21780.00  

 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu 
 
Debates. 

Deputāts Valdis Līkosts: “ Ja pašvaldībā  štatā strādā divi cilvēki ar projektiem,  kādēļ pašvaldībai jātērē 
nauda par projekta pieteikuma sagatavošanu pērkot ārpakalpojumu?” 

Priekšsēdētājs Visvaldis Jansons: ” Pašvaldībā projektu vadītājs strādā uz 0.5 slodzes likmi un projektu 
vadītāja asistents uz 0.5 slodzes likmi”. 

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

14.1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē Eiropas Savienības ERAF projekta Nr.5.4.1.1/17/A/015  
  ,, Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas 
parka ,,Embūte" teritorijā’’ īstenošanai 

14.2.  Aizņēmuma summa 51849 EUR (Piecdesmit viens tūkstotis astoņi simti četrdesmit deviņi 
euro) un procentu maksājumi atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei 

14.3.  Aizņēmuma izņemšanas laiks – 2017.gada septembris 
14.4.  Aizņēmuma paredzētais atmaksas termiņš 7 gadi  
14.5. Aizņēmuma plānotais atliktais pamatsummas maksājums uz 2 gadiem – no 2019.gada 

septembra 
14.6.  Apmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta  
14.7.  Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un 

pārraudzības padomei rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas 
dienas. 

 
 

15.p. 
Par  grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 26.01.2017. Saistošajos noteikumos Nr. 2 “ Vaiņodes 

novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu plānā 2017. gadam.” 

/ ziņo: S. Ikarte/ 
 

Galvenā grāmatvede Sandra Ikarte sagatavojusi grozījumu Vaiņodes novada pašvaldības 26.01.2017. 
saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta 
plāns 2017.gadam” projektu. (Pielikumā) 
 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu, 
budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu; 
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. 
 
 Debates sēdes audio ierakstā. 
 
Deputāts Valdis Līkosts : ”Priekšlikums atlikt jautājumu līdz nākamai domes sēdei. Pievienot klāt 
skaidrojumu pa pozīcijām”. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 17.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, , Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame  ); PRET – 3 ( Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga); ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1.Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 26.01.2017. saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes 
novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2017.gadam”  
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15.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 "Grozījumi 2017.gada 26. janvāra 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2" Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un 
speciālo līdzekļu budžeta plāns 2017.gadam”.   

15.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas . 

15.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

15.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 

 

16.p. 
Par Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem 

/ziņo V. Jansons/ 

 

Pamats: Šobrīd pašvaldība sniedz iedzīvotājiem maksas pakalpojumus, kuri neizriet no pašvaldības 
funkcijām, tādejādi iesaistoties komercdarbībā, piemēram, galdniecības produkcijas tirdzniecība, 
transportlīdzekļu un traktortehnikas izmantošanas pakalpojumi, neregulārie pasažieru pārvadājumu 
pakalpojumi, zāles pļaušana, malkas zāģēšana u.c. Turklāt saskaņā ar valsts kontroles revīzijas ziņojumu, 
maksa par pakalpojumiem ir noteikta neatbilstoša izmaksām. t.i. pārāk zema.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto deputātiem ir iesniegts izvērtēšanai maksas pakalpojumu saraksts ar 
pakalpojumiem, kuri būtu svītrojami no pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu saraksta. Atstājot 
sarakstā arī dažus pakalpojumus, kuri neizriet no pašvaldības funkcijām, taču zinot situāciju novadā, nav 
komersantu, kuri varētu šo pakalpojumu sniegt, piemēram, asenizācijas pakalpojumu. 

 Likuma Par pašvaldībām 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos. Pamatojoties uz iepriekšminēto  un 17.07.2017. Finanšu komitejas lēmumu 
 

Debates sēdes audio ierakstā. 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Svītrot ar 01.09.2017. no Vaiņodes novada domes  maksas pakalpojumu saraksta sekojošus 
pakalpojumus: 

Pakalpojuma veids Mērvienība Izcenojums PVN KOPĀ  

    bez PVN 21%   

    Euro Euro Euro 

Autobusa MB SPRINTER 
(bij.v/sk) izmantošana 

km 0,28 0,06 0,34 

FORD TRANSIT kravas 
izmantošana 

km 0,43 0,09 0,52 

Autobusa Mersedes Benz 
(0303 baltais, 40 sēdv.) 

km 0,53 0,11 0,64 

IVECO ugunsdzeseju 
mašīna 

h 24,19 5,08 29,27 
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Automašīnas ZIL-133 
izmantošana 

h 21,69 4,55 26,24 

Visa veida vieglo 
automašīnu izmantošana 

km 0,20 0,04 0,24 

Traktora T-25 izmantošana h 7,23 1,52 8,75 

Traktora T-40 izmantošana h 9,65 2,03 11,68 

Traktora MTZ-50 
izmantošana 

h 9,65 2,03 11,68 

Traktora MTZ-82 
izmantošana 

h 10,82 2,27 13,09 

Traktora T-150 izmantošana h 14,48 3,04 17,52 

Traktora K-700 izmantošana h 30,15 6,33 36,48 

Traktora DT-75 izmantošana h 10,84 2,28 13,12 

Traktora piekabe 2t h 0,71 0,15 0,86 

Traktora piekabe 4t h 1,42 0,30 1,72 

Traktora piekabe 10t h 2,85 0,60 3,45 

Iekrāvēja traktora 
izmantošana 

h 10,84 2,28 13,12 

Autogreidera izmantošana h 14,48 3,04 17,52 

Kultūras nama ēdnīcas (ar 
virtuvi) izmantošana, par 
pirmām divām stundām 

h 14,23 2,99 17,22 

Kultūras nama ēdnīcas (ar 
virtuvi) izmantošana, par 
katru nākamo stundu 

h 5,69 1,19 6,88 

Kultūras nama ēdnīcas (ar 
virtuvi) izmantošana 

12 h 42,69 8,96 51,65 

Bijušās  slimnīcas telpu 
izmantošana 

24h/1.cilv. 2,84 0,60 3,44 

Kultūras nama ēdnīcas (ar 
virtuvi) izmantošana 

24 h 71,14 14,94 86,08 

Nakšņošana pašvaldības 
iestāžu telpās 

1 diennakts 1,42 0,30 1,72 

Velosipēdu noma par vienu 
riteni Embūtes informācijas 
centrā, par pirmo stundu 

h 2,33 0,49 2,82 

Velosipēdu noma par vienu 
riteni Embūtes informācijas 
centrā par katru nākamo 
stundu 

h 1,17 0,25 1,42 

Laivu noma Embūtes 
informācijas centrā 

h 0,71 0,15 0,86 

Gultasvieta (ar gultas veļu) 
Embūtes informācijas centrā 
uz vairāk kā divām 
diennaktīm 

24h/1cilv. 2,84 0,60 3,44 

Stadiona izmantošana h 4,70 0,99 5,69 

Sporta halles izmantošana h 10,59 2,22 12,81 

Ugunsdzēsēju darbs cilvēkstunda 9,54 2,00 11,54 

Malkas zāģēšana ar 
ripzāģi+traktors 

h 7,64 1,60 9,24 

Palīgstrādnieks 1cilv./h 1,42 0,30 1,72 

Zālāju pļaušana ar trimeri h 4,27 0,90 5,17 
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Zālāju pļaušana ar traktoru ha 31,30 6,57 37,87 

Zālāju pļaušana ar 
pašgājējtraktoriņu 

h 5,69 1,19 6,88 

Dīķu izpļaušana ar laivu h 11,38 2,39 13,77 

Sniega tīrīšana K-701 5 min 2,94 0,62 3,56 

Sniega tīrīšana K-701 10 min 5,88 1,23 7,11 

Sniega tīrīšana K-701 15 min 8,82 1,85 10,67 

Sniega tīrīšana K-701 20 min 11,76 2,47 14,23 

Sniega tīrīšana K-701 25 min 14,70 3,09 17,79 

Sniega tīrīšana K-701 30 min 17,64 3,70 21,34 

Sniega tīrīšana K-701 35 min 20,58 4,32 24,90 

Sniega tīrīšana K-701 40 min 23,52 4,94 28,46 

Sniega tīrīšana K-701 45 min 26,46 5,56 32,02 

Sniega tīrīšana K-701 50 min 29,40 6,17 35,57 

Sniega tīrīšana K-701 55 min 32,34 6,79 39,13 

Sniega tīrīšana K-701 60 min 35,28 7,41 42,69 

Sniega tīrīšana K-150 5 min 1,76 0,37 2,13 

Sniega tīrīšana K-150 10 min 3,53 0,74 4,27 

Sniega tīrīšana K-150 15 min 5,29 1,11 6,40 

Sniega tīrīšana K-150 20 min 7,06 1,48 8,54 

Sniega tīrīšana K-150 25 min 8,82 1,85 10,67 

Sniega tīrīšana K-150 30 min 10,59 2,22 12,81 

Sniega tīrīšana K-150 35 min 12,35 2,59 14,94 

Sniega tīrīšana K-150 40 min 14,11 2,96 17,07 

Sniega tīrīšana K-150 45 min 15,88 3,33 19,21 

Sniega tīrīšana K-150 50 min 17,64 3,70 21,34 

Sniega tīrīšana K-150 55 min 19,41 4,08 23,49 

Sniega tīrīšana K-150 60 min 21,17 4,45 25,62 

Sludinājuma maksa  
"Vaiņodes novada vēstīs" 

45 cm2 2,84 0,60 3,44 

Sludinājuma maksa  
"Vaiņodes novada vēstīs" 

lielākam par 
45 cm2 

Proporcionāli 
palielinās 

    

Sludinājuma maksa  domes 
mājaslapā 

mēnesī 2,84 0,60 3,44 

Zārks gab 96,07 20,17 116,24 

karoga kāts gb 3,53 0,74 4,27 

Mūrfrēze Makita 4112s ar 
dimanta ripu 

h 8,26 1,74 10,00 

Mūrfrēze Makita 4112s ar 
dimanta ripu 

24h 57,85 12,15 70,00 

Bliete 150 kg VD 450/22 
KLASSIK 

h 2,48 0,52 3,00 

Bliete 150 kg VD 450/22 
KLASSIK 

24h 17,36 3,64 21,00 

Izlices pacēlājs, augst. 14m, 
celtspēja 200kg 

h 4,13 0,87 5,00 

Izlices pacēlājs, augst. 14m, 
celtspēja 200kg 

24h 49,59 10,41 60,00 
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Vieglās automašīnas 
piekabe, 500kg, 2.5m 
x1.25m 

h 2,48 0,52 3,00 

Vieglās automašīnas 
piekabe, 500kg, 2.5m 
x1.25m 

24h 28,93 6,07 35,00 

Traktora DT-75 
pakalpojums ar 
traktortehnikas pārvadājuma 
piekabi 

h 0,71 0,15 0,86 

Traktora DT-75 
pakalpojums ar 
traktortehnikas pārvadājuma 
piekabi 

24h 4,96 1,04 6 

 

16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un grāmatvedībā 
izpildei. 

17.p. 
Par finanšu komitejas nolikuma projektu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu  12.07.2017. Finanšu komiteja 
piecu locekļu sastāvā apstiprinājusi  Finanšu komitejas nolikumu. 
 
Debates sēdes audio ierakstā. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
17.1. Atlikt nolikuma izskatīšanu uz nākamo domes sēdi. 
 

18.p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
18.1. … iesniegums 
Pamats: …  p.k. ….  iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 30.05.2017., iereģistrēts ar Nr. 
2.2.11/674, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli … dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Parādu nav. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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18.1.1. Lauzt īres līgumu ar  …  p.k. ….  par dzīvokli … dzīv. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
ar 31.07.2017.   
18.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
18.2. Komunālās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja  Normunda Pāvila iesniegums 
 
Pamats: Komunālās nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja  Normunda Pāvila iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 10.06.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.2.11/751, ar lūgumu lauzt īres līgumu ar … 
par dzīvokli “…. .. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Konstatēts: Īres līgums noslēgts  02.11.2015. Persona dzīvoklī nav dzīvojusi, nav deklarējusies norādītajā 
adresē. Persona nav sastopama un nav sazvanāma pa norādīto kontakttālruni. Uz izsūtītajiem 
brīdinājumiem nav reaģējusi. Parāds uz 10.07.2017. EUR 831.60 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.2.1. Lauzt īres līgumu ar  … p.k. …  par dzīvokli “… dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
ar 31.07.2017. 
18.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
18.3.  …  iesniegums 
Pamats: ..  p.k. …,  iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 14.07.2017., iereģistrēts ar Nr. 
2.2.11/772, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli … dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
kas noslēgts …. Iesniegumam pievienota Speciālpilnvara …. Parādu nav. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.3.1. Lauzt īres līgumu ar  …  p.k. …  par dzīvokli … dzīv. …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
ar 31.07.2017. 
18.3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
19.p. 

Par īres līgumu slēgšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
19.1. … iesniegums 
 
Pamats: … , p.k. …., dzīvojošas …., …, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā  27.02.2017., 
iereģistrēšanas Nr.2.1.11/158, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē ….  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 
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Deputāts Kaspars Kirpičenoks: “ Ierosinu dzīvokļa atslēgas izsniegt pēc īres līguma noslēgšanas”. 
 
Debates plašāk sēdes audioierakstā. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1.1. Piešķirt  …, p.k. …, dzīvokli … dzīv…  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies viena 
persona. 
19.1.2. …slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu līdz 31.08.2017. Ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
19.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
19.2. …. iesniegums 
 
Pamats: … , p.k. …, dzīvojošas Teātra iela …, Vaiņode,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums, 
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā  08.06.2017., iereģistrēšanas Nr.2.1.11/557, ar lūgumu slēgt īres 
līgumu adresē Brīvības  …  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.2.1. Piešķirt  …, p.k. …, dzīvokli … dzīv….  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies 6 
personas. 
19.2.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu līdz 31.08.2017. Ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
19.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
19.3. … iesniegums 
 
Pamats: … , p.k. …, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā  28.06.2017., iereģistrēšanas 
Nr.2.1.11/673, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē “ … dzīv…., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.3.1. Piešķirt  … , p.k. …, dzīvokli “…” dzīv….  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
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19.3.2. Dmitrijam Mihailovam slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par 
dzīvojamās platības izmantošanu līdz 31.08.2017. Ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
19.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
19.4. …. iesniegums 
 
Pamats: … , p.k. … iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā  25.05.2017., iereģistrēšanas 
Nr.2.1.11/507, ar lūgumu slēgt īres līgumu adresē …  dzīv…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.4.1. Piešķirt  … , p.k. … dzīvokli …  dzīv…, Vaiņode, Vaiņodes pag.,  
19.4.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu līdz 31.08.2017. Ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
19.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

20.p. 
Par nekustamā īpašuma "Sanatorija "Vaiņode" 8"-2, Vaiņode, Vaiņodes pag. atsavināšanu, 

domājamo daļu noteikšana, izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas 
procedūras uzsākšanu. 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Konstatēts: NĪ "Sanatorija "Vaiņode" 8"-2, kad. apz.. 6492 006 0594  001 002 ar kopējo platību 37.60 
kvm. NĪ kadastrālā vērtība  EUR 915,00. Īrnieku adresē “Sanatorija “Vaiņode” 8”-2 nav.  
 
NĪ "Sanatorija "Vaiņode" 8", sastāv no zemesgabala 0.1881 ha platībā, ar  kad. apz. 6492 006 0594 uz kura 
atrodas daudzdzīvokļu māja, sastāv no 18 dzīvokļiem ar kopējo platību 1 354,10 kvm. 
 Daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu "Sanatorija "Vaiņode" 8", ar kad. apz. 6492 006 0594 001 un 
piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0594. Dzīvoklim "Sanatorija "Vaiņode" 8"-2, ar kad. apz. 
6492 006 0594 001 002 – 55/1000 
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu "Sanatorija "Vaiņode" 8"-2, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag. un varētu 
ierakstīt dzīvokli īpašumu zemesgrāmatā ir jānosaka domājamās daļas dzīvoklim. Nekustamais īpašums 
pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju 
pildīšanai. Ierosinājums ir šo NĪ pārdot. 
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu “Sanatorija “Vaiņode” 8”-2, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. ar kopējo platību 37,60 kvm. 
 
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā 
kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo 
atsevišķo īpašuma kopējo platību. 
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma domājamā 
daļa - daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas platībai attiecībā 
pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo platību; 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar 
finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
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iespējami augstāku cenu un 12.07.2017. Tautsaimniecības komitejas , 17.07.2017. Finanšu komitejas sēdes 
lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
20.1. Noteikt, 55/1000 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 2 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu "Sanatorija 
"Vaiņode" 8", kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0594 001  un piekrītošajai 
zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0594: 
20.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Sanatorija “Vaiņode” 
8”-2, kad. apz. 6492 006 0594  001 002 ar kopējo platību 37.60 kvm. 
20.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
 

 
21.p.  

Par Vaiņodes novada pašvaldības pārstāvi Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē 

/ziņo: V.Jansons/ 

Pamats: Kurzemes plānošanas reģiona 04.07.2017. iesniegums Nr. 2-5.5/108/17 saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 04.07.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/710 ar lūgumu izvirzīt pārstāvjus dalībai Kurzemes 
plānošanas reģiona attīstības padomē. Darbam padomē pašvaldības ir tiesīgas deleģēt divus pārstāvjus – 
vienu pastāvīgo locekli un vienu aizvietotāju, kurš ir tiesīgs aizvietot Padomes locekli tā prombūtnes laikā.  

Saskaņā ar Kurzemes plānošanas reģiona nolikumu, kopsapulcē balsošanas tiesības ir tikai pašvaldību 
priekšsēdētājiem. 

Likuma „Par pašvaldībām” 12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, 
citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar 
likumu. 62. pants. Domes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks pilnvaras iegūst ar ievēlēšanas brīdi. 
Domes priekšsēdētājs: 11) veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta lēmumos, 
attiecīgās pašvaldības nolikumā un domes lēmumos. 

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

21.1. Deleģēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu par pastāvīgo pārstāvi dalībai 
Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
21.2. Deleģēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieku Oļegu Jurjevu par pastāvīgā pārstāvja 
aizvietotāju dalībai Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
21.3. Atļaut Visvaldim Jansonam apvienot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja amatu ar pastāvīgā 
pārstāvja amatu dalībai  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
21.4. Atļaut Oļegam Jurjevam apvienot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietnieka  amatu ar 
pastāvīgā pārstāvja  aizvietotāja amatu  dalībai  Kurzemes plānošanas reģiona attīstības padomē. 
21.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Kurzemes plānošanas reģiona administrācijai. 

22. p. 
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Par lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvu  

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Saskaņā ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 30.¹ panta pirmo daļu, ar 

lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskumu jāuzrauga novada pašvaldības komisijai. Komisijai ir 
pienākums mēneša laikā no iesnieguma, darījuma akta un citu iesniegumam pievienojamo dokumentu 
saņemšanas dienas pieņemt lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai 
īpašumā. 

02.12.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.748 “Noteikumi par lēmumu pieņemšanu darījumiem 
ar lauksaimniecības zemi” 16.p. nosaka,  novada pašvaldība no pašvaldības pārstāvjiem izveido komisiju 
vismaz piecu locekļu sastāvā lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā (turpmāk 
– komisija). 
 
Deputāts Valdis Līkosts : “Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas un Medību koordinācijas 
komisijas jāiekļauj Vaiņodes novada pašvaldības nolikumā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
      22.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības komisiju lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanai 
sekojošā sastāvā: 

22.1.1. komisijas priekšsēdētājs – Oļegs Jurjevs 
22.1.2. komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Iveta Mame 
22.1.3. loceklis – Kaspars Kirpičenoks 
22.1.4. loceklis – Ieva Saulīte 
22.1.5. loceklis -   Inese Pūlīte 

 
23.p. 

Par vienošanās projekta apstiprināšanu ar SIA “ CTB Karjeri” 
/ziņo: V. Jansons/ 

 

 Pamats: Saņemts iesniegums no SIA „CTB KARJERI”, VRN 42103036324. Zemes īpašumā 
„Mazgranti”, kad. nr. 6492 003 0069, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., tiek plānota smilts un smilts-grants 
ieguve 

Īpašums „Mazgranti” robežojas ar  īpašumu „Vaiņodes grantsbedres”,  kad. nr 6492 003 0666, Vaiņodes  
pag., Vaiņodes nov. Lai izvestu smilti un granti SIA “ CTB Karjeri” nepieciešams braukt caur īpašumu 
„Vaiņodes grantsbedres”,  kad. nr 6492 003 0666, Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 

 
25.08.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” 43. punkts 
nosaka: ”Ja licences laukuma robeža sakrīt ar zemes īpašuma robežu, projektā paredz drošības zonu, kas 
nodrošina, ka ieguvi neveic joslā, kas nav mazāk par 50 % no izstrādes kāples augstuma, līdz ieguves vietai 
piegulošajiem zemes īpašumiem”, 
 
Lai racionāli izstrādātu plānoto smilts un smilts - grants materiālu īpašumā „Mazgranti„ līdz krājumu 
izstrādei Puses vienojas un abpusēji saskaņo, ka  smilts - grants ieguves darbus un pārstrādi var veikt līdz 
īpašuma „Vaiņodes grantsbedres” robežai un otrādi.  
 
Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2027.gada 01.jūlijam. 
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Puses ir materiāli atbildīgas viena otrai par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
23.1. Apstiprināt vienošanās projektu ar SIA “ CTB Karjeri”. 
23.2.  Atļaut SIA “ CTB Karjeri” braukt caur īpašumu „Vaiņodes grantsbedres”,  kad. nr 6492 003 0666, 
Vaiņodes  pag., Vaiņodes nov. 

23.3. Atļaut smilts - grants ieguves darbus un pārstrādi  veikt līdz īpašuma „Vaiņodes grantsbedres” robežai. 
23.4. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2027.gada 01.jūlijam. 
23.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības ceļu pārzinim Kasparam Ķauķim un SIA “ CTB Karjeri” 
izpildei. 
 
 
 

24.p. 
Par dzīves vietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: …   p.k. …,  deklarētā  dzīves vieta: …. Vībiņi, Embūtes pag. Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 29.06.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/689, ar lūgumu atļaut deklarēt 
dzīvesvietu  Raiņa ielā… dzīv… Vaiņodē, Vaiņodes novadā . Minētajā adresē … reāli dzīvo.  Saņemts 
iesniegums no īrnieces .., ka viņa piekrīt … dzīves vietas deklarācijai viņas īrētajā dzīvoklī. 
 
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, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
24.1. Atļaut …, p.k. …, deklarēt dzīvesvietu adresē Raiņa ielā .. dzīv…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. 
24.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 
 

25.p. 
Par  Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 18.07.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/790, ar lūgumu piešķirt daļu no ikgadējā atvaļinājuma, divas kalendārās nedēļas sākot ar 2017.gada 
24.jūlija. 
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Saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta, ikgadējais 
apmaksātais atvaļinājums, pirmo daļu, Amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura 
ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu, 
Saskaņā ar Darba likuma 149.panta 1.daļu, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu un  2.daļu, savstarpēji vienojoties ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt 
pa daļām un Vaiņodes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo garantiju nolikuma 42. punktu 
 
Debates. 
 
Deputāts Valdis Līkosts: “ Pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības nolikumu domes priekšsēdētaja 
vietnieks pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā piemaksa pienāktos par papildus 
darbu, nevis tiešo pienākumu veikšanu. Ierosinu no lēmuma izslēgt sadaļu par piemaksu aizvietošanas 
laikā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, 
Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” balsojumā nepiedalās 

deputāts Visvaldis Jansons. 

 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
25.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k. ….  daļu no 
ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma, divas kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, no 2017.gada 
24.jūlija līdz 2017. gada 06. augustam (ieskaitot). 
25.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus veikt 
Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM, p.k. …. 
25.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā. 
 

26.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: …   p.k. …  dzīvojoša …. Vaiņode, Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 19.06.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/641, ar lūgumu no 31.07.2017. atbrīvot no  Vaiņodes 
novada pašvaldības izpilddirektora amata un administratīvās komisijas locekļa amata personisku iemeslu 
dēļ. 
 
Likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta 11. punktu tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata 
izpilddirektoru 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
26.1. Atbrīvot …p.k. … no Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora amata ar 31.07.2017. 
26.2. Atbrīvot … p.k. …. no Vaiņodes novada pašvaldības administratīvās komisijas locekļa amata ar 
31.07.2017. 
26.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 
 

27.p. 
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Par dzimtsaraksta nodaļas vadītāja atbrīvošanu no darba 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Sakarā ar  sekretāres un dzimtsarakstu nodaļas vadītājas …. došanos pensijā nepieciešams 
domes lēmums par atbrīvošanu no darba. 
 
Likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta  9. punktu tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata 
amatpersonas 

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

 
27.1. Atbrīvot …. no Vaiņodes  novada  dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata ar 20.07.2017. 
27.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vainodes novada pašvaldības lietvedībā. 
 
 

28.p. 
Par Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra, Vaiņodē adreses maiņu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Lai nodrošinātu plašāku pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un sakarā ar to, ka ieviešanas procesā ir 
Elektroniskās dokumentu aprites sistēma LIETVARIS , Vienotās klientu apkalpošanas centra darbinieks 
veiks sekretāra pienākumus un veiks darbu ar sistēmu. Tādēļ,  pašvaldības darba efektivitātes 
paaugstināšanai, finanšu līdzekļu lietderīgai izmantošanai Vienotais klientu apkalpošanas centrs pārcelts uz 
Vaiņodes novada domes administratīvo ēku Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts, Iveta Mame  ); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
28.1. Mainīt Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra adresi no Brīvības ielā 17, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. uz Raiņa iela 23 A, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 
28.2. Informāciju par adreses maiņu ievietot pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv pašvaldības un 
informatīvajā izdevumā “ Vaiņodes  novada vēstis”. 
 
 

Sēdi slēdz plkst. 1830 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                              V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:     /personīgais paraksts/                            I. Pūlīte 
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Protokols parakstīts 2017.gada 27. jūlijā 

 

 

 

 


