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SĒDES   PROTOKOLS  

Nr. 3  

  

Vaiņodes novada Vaiņodē  

  

2013.gada 25.jūlija  

  

Sēde sasaukta plkst.1500  

Sēdi atklāj plkst.1500  

  

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – sekretāre: Evita Vanaga  

  

Piedalās – Deputāti: Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze  

Nepiedalās - Aigars Dīks  

  

Uzaicināti piedalīties un piedalās: pašvaldības juriste Sarmīte Volkova, SIA „GREENER FOODS” 

pārstāvis Ivars Ozoliņš, pašvaldības grāmatvede Sandra Ikarte.  

  

Darba kārtība:   

  

1. Par tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikuma apstiprināšanu  

2. Par parāda piedziņu  

3. Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam  

4. Par zemesgabalu sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  

4.1. O. Š. iesniegums  

4.2. V. G. iesniegums  

5. Par pilnvaras izsniegšanu  

6. Par zemesgabalu izpirkšanu  

6.1. A. B. iesniegums  

6.2. K.S. un S.G. iesniegumi  

7. Par NĪ “Lauku iela 2” izpirkšanu  

8. Par adreses piešķiršanu  

9. Par zemes nomas līgumu slēgšanu  

9.1. L.P. iesniegums  
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9.2. R. V. iesniegums  

9.3. A. K. iesniegums  

9.4. V. P. iesniegums  

9.5. L. E. iesniegums  

9.6. R. S. iesniegums  

9.7. K. J. iesniegums  

9.8. I. V.un A. R. iesniegums  

9.9. V. P. iesniegums  

10. Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

11. Par zemesgabala “Darbnīcas” iznomāšanu  

11.1  S. B. iesniegums  

11.2  A. A. iesniegums  

11.3  A. P. iesniegums  

11.4  A. B. iesniegums  

11.5  I .Ķ. iesniegums  

11.6  A. K. iesniegums  

11.7  A.P. iesniegums  

11.8  Ē. M. iesniegums  

11.9  A. L. iesniegums  

11.10  L. D. iesniegums  

11.11  V. L. iesniegums  

11.12  O. K. iesniegums  

11.13  B. V. iesniegums  

11.14  I. T. iesniegums  

11.15  E. J. iesniegums  

11.16  V. P. iesniegums  

11.17  A. S. iesniegums  

11.18  I. F. iesniegums  

11.19  V. J. iesniegums  

11.20  S. U. iesniegums  

11.21  I .P. iesniegums  

11.22  L. S. iesniegums  

11.23  S. J. iesniegums   

11.24  S. A. iesniegums  

11.25  V. Ķ. iesniegums  

11.26  S. S. iesniegums  

11.27  J. A. iesniegums  

11.28  R. V. iesniegums  

11.29  Z. Ģ. iesniegums  

11.30  A. J. iesniegums  

11.31  V. J.  iesniegums  

11.32  E. A. iesniegums  

11.33  E. Č. iesniegums  

12. Par parāda piedziņu uz nekustamo īpašumu „Uzvaras iela 13 dzīvoklis 2”  

  

13. Par Vaiņodes novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma projekta 

apstiprināšanu.  

14. Par Vaiņodes novada mājas lapas nolikuma izstrādi.  

15. Par pateicību XXV Vispārējo latviešu Dziesmas   un XV Deju svētku Vaiņodes novada kolektīvu 

vadītājam.  
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16. Par Vaiņodes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un vidusskolas skolēnu mācību 

ekskursijas finansēšanu no pašvaldības budžeta.  

17. Par Vaiņodes novada uzņēmēju popularizēšanu un nolikuma „Uzņēmēju dienas Vaiņodes novadā 

2013” izstrādi.  

18. Par pagaidu algoto sabiedrisko darbu koordinatoru.  

19. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu.  

20. Par dzīvesvietas anulēšanu personai.  

21. Par dzīvesvietas anulēšanu trim personām.  

22. Par īres līguma laušanu un dzīvesvietas deklarēšanu.  

  

23. Par vienreizēju sociālo pabalstu.  

  

24. Par aizņēmumu no Valsts kases projekta ,,Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” īstenošanai.  

25. Par SIA „GREENER FOODS” iesniegumu.  

26. Par izsoles „Raiņa iela 51” rezultātiem un atkārtotas izsoles rīkošanu.  

  

Balsojums par dienas kārtību:   

  

 Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības un pievienot papildjautājumu:   

27. Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumā, Protokols Nr.8, 7.p. „Par 

nekustamā īpašuma pārņemšanu”  

1.p.  

Par tautsaimniecības attīstības komitejas nolikuma apstiprināšanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   

  

Nepieciešams apstiprināt Vaiņodes novada domes tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

nolikuma projektu, kas izdoti saskaņā ar: Likuma ”Par pašvaldībām” 41. panta 2.daļu, 5. nodaļu  un 

Vaiņodes novada pašvaldības nolikuma 3. nodaļu.  

  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

1.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas nolikuma 

projektu, pielikumā Nr.1.  

1.2. Lēmums iesniedzams Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejai izpildei.  

  

2.p.  

Par parādu piedziņu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   

  

/…………………../  
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Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai izpildītu 

savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un nodevas”, 

likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka “noteiktajā laikā 

nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 

bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā 

noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir 

mazāka par Ls 150, Administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk 

kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās 

daļas 11. punktu, kas nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā  

termiņā nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus 

šā likuma 26. panta paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu maksājumus 

atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par 

maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos 

nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos 

noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), kā 

arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija 

piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.  

  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

2.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot 

uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no:   

2.1.1. /………./ dzīvojoša/………/. Parāds par NĪ ''Rožkalni” ar kadastra Nr.  6492 004 0043 no 

2009. gada. Summa uz 15.06.2013. gadu Ls 472,84 (parāda pamatsumma Ls 379,92 un soda 

nauda Ls 92,92) .  

2.1.2./………/deklarētā adrese /………./Parāds par NĪ ''Zvejas''  ar kadastra nr. 6454 001 0002 

no 2009. gada. Summa uz 15.06.2013. gadu Ls 254,80 (parāda pamatsumma Ls 164,38 un soda 

nauda Ls 59,85).  

2.1.3. /………/., deklarētā adrese/……../. Parāds par NĪ ''Pūteļi'' ar kadastra Nr. 6454 004 0358 

no 2009. gada. Summa uz  15.06.2013, Ls 750,10 (parāda pamatsumma Ls 548,47 un soda nauda 

Ls 201,63).  

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei G.Taujēnai un tiesu izpildītājam izpildei.  

2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Lielā ielā 4, Liepājā.   

  

3.p.   

Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   

  

Pamats: M. B. p.k. /………/, adrese /………/, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 26.06.2013. 

Nr. 3-6/584, ar lūgumu piešķirt zemesgabalam Vaiņodes novadā, Embūtes pagastā, ar kad. Nr. 6454 

001 0020 nosaukumu “Ezernieki”, uz kura atzītas īpašumtiesības un 03.07.2013, plānota zemes 

kadastrālā uzmērīšana.  

  

Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6454 001 0020, 10,38 ha platībā (pēc zemes dienesta datiem) šobrīd 

ir ar nosaukumu “Bez adreses”, atrodas Vaiņodes novadā, Embūtes pag. un par kuru 18.03.2013 

Centrālā Zemes komisija ir pieņēmusi lēmumu par īpašumtiesību atjaunošanu G. K. Iesniegumam 

pievienota konkrētā zemesgabala robežu shēma, Centrālās zemes komisijas atzinuma izraksta kopija, 

pilnvara izsniegta M. B., p.k. /………./ vai D. B., p.k. /……../, dzīvojošiem/………/, ar pilnvarojumu 
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pārstāvēt G. K. visās iestādēs un jautājumos, kas saistītas ar visām iespējamām darbībām, kurās 

pieļaujama pārstāvība.   

Ar nosaukumu “Ezernieki”, Vaiņodes novadā vēl nav reģistrēts neviens īpašums un šo nosaukumu ir 

iespējams piešķirt konkrētajam zemesgabalam.   

  

Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma”, 1.panta 14.punktu, nekustamā īpašuma 

nosaukums – ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav 

adrese un Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 27.punktu, nosaka, ka tikai vietējā pašvaldība var 

pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu komitejas sēdes lēmumu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes novada 
dome NOLEMJ:  

  

3.1. Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6454 001 0020, 10.38 ha platībā, kas atrodas 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., nosaukumu „Ezernieki”.  

3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei un 

M.B.  

  

4.p.  

Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un nosaukumu piešķiršanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   

  

4.1. O. Š. iesniegums  

  

Pamats: O. Š. p.k/………./, dzīvojoša /………/, iesniegums,  saņemts Vaiņodes novada domē 

29.05.2013. Nr.3-6/949, ar lūgumu atļaut sadalīt zemes īpašumu “Dīķkalnenieki”, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., ar kad. Nr. 6492 001 0018, ar kopējo platību 18.4 ha atdalot no zemes vienības ar 

kadastra apzīmējumu 6492 001 0018, zemes vienību ar kad. apz. 6492 001 0099, 6.1 ha platībā piešķirot 

nosaukumu “Dzirnavas” un zemes vienību ar kad. apz. 6492 005 0038, 8.2 ha platībā, piešķirot 

nosaukumu “Elkuzemnieki”. Zemes vienību ar kad. apz. 6492 001 0018 saglabāt esošā īpašuma 

“Dīķkalnenieki” sastāvā.  

Konstatēts: NĪ ar nosaukumu “Dīķkalnenieki”, ar kad. Nr. 6492 001 0018, atrodas Vaiņodes novadā, 

Vaiņodes pagastā, kopējā platība 18,4 ha, sastāv no trīs zemesgabaliem, ar kad. apz. 6492 001 0018 – 

4,1 ha platībā, ar kad. apz. 6492 001 0099 – 6,1 ha platībā, ar kad. apz. 6492 005 0038 – 8,2 ha platībā. 

Atdalītajiem zemes gabaliem ir iespējams piešķirt nosaukumus “Dzirnavas” un “Elkuzemnieki”, jo 

šobrīd ar šādiem nosaukumiem  Vaiņodes novadā nav reģistrētu īpašumu. Pielikumā Aijas Burbeckas 

apstiprināta Mantojumu apliecība Nr.542, kura pierāda, ka O. Š. ir vienīgais īpašnieks konkrētajam 

īpašumam.  

  

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 1.daļa nosaka, Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes 

vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes 

vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās 

teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 

4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas 

nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 8. panta trešā nosaka, zemes 

ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: 1) veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes 

vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu.  
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Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

4.1.1.  Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu „Dīķkalnenieki”, ar kadastra numuru 6492 001 0018, ar kopējo 

platību 18.4 ha, atdalot zemes vienību:  

4.1.1.1. ar kad.apz. 6492 001 0099, 6.1 ha platībā, piešķirot nosaukumu „Dzirnavas”, nosakot 

zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 0101; 

4.1.1.2. ar kad.apz. 6492 005 0038, 8.2 ha platībā, piešķirot nosaukumu “Elkuzemnieki , nosakot 

zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība - 0101.  

4.1.2. Zemes vienībai ar kad. apz. 6492 001 0018, 4.1 ha platībā atstāt nosaukumu „Dīķkalnenieki”, 

noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

4.1.3. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama.   

4.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei Gunai 

Taujēnai izpildei.  

  

4.2. V. G. iesniegums  

  

Pamats: V. G. p.k./………./, dzīvojoša /…………./., iesniegums Nr. 3-6/591, saņemts 27.06.2013 

Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut atdalīt no NĪ “Skolas iela 8”, kad. Nr. 6492 006 0995, kopējā 

platībā 2 ha, zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0270, 0,4 ha platībā un piešķirt nosaukumu “Vilnīši” 

Konstatēts: NĪ “Skolas iela 8A” ar kad. Nr. 6492 006 0995, kopējā platība 2 ha, sastāv no diviem 

atsevišķiem zemes gabaliem, ar kad. apz. 6492 006 0995, 1,6 ha platībā un zemesgabala ar kad. apz. 

6492 006 0270, 0,4 ha platībā, atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā. Tā kā zemesgabals sastāv no 

diviem atsevišķiem zemesgabaliem, kurus vēlas sadalīt par diviem atsevišķiem Nekustamajiem 

īpašumiem, projekts nav nepieciešams.   

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 1.daļa nosaka, Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes 

vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes 

vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās 

teritorijas), apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 

4) zemes konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas 

nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes platībām (teritorijām). 8. panta trešā nosaka, zemes 

ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: 1) veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes 

vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

4.2.1. Atļaut atdalīt no NĪ “Skolas iela 8”, kad. Nr. 6492 006 0995, kopējā platībā 2 ha, zemesgabalu ar 

kad. apz. 6492 006 0270, 0,4 ha platībā un piešķirt nosaukumu “Vilnīši”  

4.2.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi: zemes uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.  

4.2.3. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama.   

4.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada zemes lietu speciālistei G. Taujēnai.  

  

 5.p.  

Par pilnvaru izsniegšanu  
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/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   
  

Pamats: J. V., p.k./………/, dzīvojošs/………../., iesniegums Nr. 3-6/470, saņemts 05.06.2013, 

Vaiņodes novada domē, ar lūgumu izsniegt pilnvaru uz Vaiņodes pašvaldības vārda ierakstīt 

zemesgrāmatā NĪ “Baznīcas iela 11” , kad. Nr. 6492 006 0426 un “Baznīcas iela 13”, kad. Nr. 6492 006 

0353, lai pēc tam tos varētu izpirkt no pašvaldības.  

  

Konstatēts: par NĪ “Baznīcas iela 11” ar kad. apz. 6492 006 0426, 0,42 ha platībā ir noslēgts lauku 

apvidus nomas līgums ar A. B., bet par NĪ “Baznīcas iela 13” kad.Nr. 6492 006 0353 ir noslēgts lauku 

apvidus zemes nomas līgums ar L. T.. Pielikumā pie iesnieguma pievienotas pilnvaras Nr.52, kas ļauj 

J. V. kārtot NĪ “Baznīcas iela 11” zemeslietas A.B. vārdā un Nr. 58, kas ļauj kārtot NĪ “Baznīcas iela 

13”, L.T. vārdā.  

Vaiņodes novada pašvaldībā strādā nekustamā īpašuma speciālists, kura darba pienākumos ietilpst 

pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu ierakstīšanas zemesgrāmatā.  

  

Pamatojoties uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4). “Atsevišķos gadījumos 

publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: 8) persona, kurai 

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 

likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas 

līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas 

līgums.”  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Teodors Roze); PRET – 2 (Sandra Ķempe, Sandra Grosberga); ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

5.1. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam O.Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 

ierakstīt zemesgrāmatā NĪ “Baznīcas iela 11” ar kad. Nr. 6492 006 0426 un “Baznīcas iela 13” ar kad. 

Nr. 6492 006 0353 un organizēt nekustamā īpašuma novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.   

5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams nekustamā īpašuma speciālistam O. Jēkabsonam izpildei.  

  

6.p.  

Par zemesgabalu izpirkšanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   

  

6.1. A. B. iesniegums par NĪ “Miermīļi”  

  

Pamats: A. B. p.k. /………./, dzīvojošs /…………/ iesniegums Nr. 3-6/461, saņemts Vaiņodes novada 

domē 04.06.2013, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ “Miermīļi” ar kad. Nr. 6492 004 0172, 16,9 ha platībā. 

Izdevumus garantē atmaksāt.  

  

Konstatēts: par NĪ “Miermīļi” kad. Nr. 6492 004 0172, 16,9 ha platībā noslēgts  29.11.2007 lauku 

apvidus zemes nomas līgums ar D. V.. Pielikumā pievienota 07.05.2013 Zvērinātas notāres Baibas 

Skrebes sastādīta pilnvara Nr.2537, kas pilnvaro A. B., pārstāvēt D. V. valsts iestādēs saistībā ar NĪ 

“Miermīļi” iegūšanu īpašumā.   

  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 2.1 pants. (2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem.  

3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot par brīvu cenu  

4. pants (4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

šādas personas: 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 
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sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 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.   

5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome. (5) Lēmumā 

par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, 

nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 

izveidota komisija vai sertificēta firma.   

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.  

44.pants.. (7) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā.  

  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 17.07.2013. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu,   

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

6.1.1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Miermīļi”, ar kadastra apzīmējumu 6492 004 

0172, 16.9 ha platībā, kas atrodas Vaiņode., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras 

uzsākšanai.  

6.1.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam O. Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 

organizēt 6.1.1.punktā minētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.   

  

6.2.  K. S. un S. G. iesniegumi par NĪ “Dārza iela 2”  

  

Pamats: K. S., p.k./………./, deklarētā adrese:/………./, iesniegums Nr. 3-6/565, saņemts 20.06.2013, 

Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut izpirkt zemesgabalu ar nosaukumu “Dārza iela 2”, kad. apz. 

6492 006 0288.  

S. G., p.k. /………/, dzīvojoša /…………/ iesniegums Nr. 3-6/565a, saņemts 20.06.2013 Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu izpirkt zemesgabalu “Dārza ielā 2”, kad. apz. 6492 006 0288.  

  

Konstatēts: Zemesgabals ar nosaukumu “Dārza iela 2”, kad. Nr. 6492 006 0288, atrodas Vaiņodē, 

Vaiņodes nov., kopējā platība 0,7012 ha. 21.07.2011 izbeigtas zemes lietošanas tiesības, tāpēc par zemi 

noslēgts 29.08.2011. gadā apvidus zemes nomas līgums ar R. G. mantiniekiem. Uz zemesgabala atrodas 

dzīvojamā māja, kura pieder K. S. 1/2 daļa un E. E. S. 1/2 daļa, pamatojoties uz 31.10.1998 gada 

testamenta Nr. 2, iereģistrētu ar Nr. 474, Vaiņodes pagasttiesas reģistrā. Pievienota 07.04.2004,  

Liepājas rajona Priekules pilsētas Bāriņtiesas lēmums par atļaujas došanu aizbildnei S.G. nepilngadīgā 

E. E. S. vārdā pieņemt un pārvaldīt mantojumu.  

  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 2.1 pants. (2) Zemesgabalus, kas nav atsavināmi 

saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas 

pabeigšanas likuma noteikumiem, atsavina un to cenu nosaka saskaņā ar šā likuma noteikumiem.  

3.panta pirmā daļa 2) apakšpunkts, valsts vai pašvaldības nekustamo un kustamo mantu var atsavināt 

pārdodot par brīvu cenu  

4. pants (4) Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 

šādas personas: 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas 

sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes 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.   
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5.panta pirmā daļa, Atļauju atsavināt pašvaldības nekustamo īpašumu dod attiecīgā dome. (5) Lēmumā 

par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, 

nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  

8.panta 2., 3. daļa, Atsavināšanai paredzētā pašvaldības nekustamā īpašuma novērtēšanu organizē 

attiecīgās pašvaldības domes noteiktajā kārtībā, tātad, dome norāda vai novērtēšanu veiks domes 

izveidota komisija vai sertificēta firma.   

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.  

44.pants.. (7) Publiskai personai piederošu zemesgabalu, kas iznomāts šā likuma 4.panta ceturtās daļas 

8.punktā minētajai personai, nevar atsavināt citām personām nomas līguma darbības laikā.  

  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 17.07.2013. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu,   

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

6.2.1. Piekrist pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Dārza iela 2”, ar kadastra apzīmējumu 6492 

006 0288, 0.7012 ha platībā, kas atrodas Vaiņode., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas 

procedūras uzsākšanai.  

6.2.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam O. Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 

organizēt 6.2.1.punktā minētā nekustamā īpašuma novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā 

paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.   

  

7.p.  

Par NĪ “Lauku iela 2” izpirkšanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   

  

Pamats: Embūtes Evaņģēliski - Luteriskās draudzes reģ.Nr. 90000309675, reģ. adrese “Lauku iela 2, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/564,saņemts 20.06.2013, Vaiņodes novada domē, ar 

lūgumu atļaut izpirkt NĪ “Lauku iela 2”, kad. Nr. 6454 004 0165, kas atrodas Vībiņos, Embūtes pag., 

Vaiņodes novadā, Embūtes Evaņģēliski Luteriskās draudzes vajadzībām un funkciju nodrošināšanai, 

kuru šobrīd draudze jau iznomā.  

  

Konstatēts: NĪ “Lauku iela 2”, kad. Nr. 6454 004 0165, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., sastāv 

no dzīvojamās ēkas ar kad. apz. 6454 004 0165 001, un piekrītošās zemes 0,085 ha platībā, NĪ  2001. 

gadā ir ierakstīts zemesgrāmatā un šobrīd ir iznomāts Evaņģēliski luteriskajai baznīcai.  

Vērtējumu veica SIA „Invest Rīga Liepāja”, Reģ. Nr. 42103024236, sertificēts vērtētājs Didzis Jēriņš – 

LĪVA sertifikāts Nr.49 kopš 1996.gada. Tirgus vērtība: dzīvojamai ēkai ar kad. apzīmējumu 6454 004 

0165 001 – Ls 2 600.00 (divi tūkstoši seši simti lati 00 santīmi); zemes gabalam ar kad. apzīmējumu 

6454 004 0165, ar kopējo platību 0.085 ha – Ls 400.00 (četri simti lati 00 santīmi)  

  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas un 

25.07.2013. Finanšu komitejas lēmumu,   

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  
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7.1. Piekrist atsavināt Embūtes Evaņģēliski - Luteriskai draudzei reģ.Nr. 90000309675, Vaiņodes 

novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu „Lauku iela 2”, ar kadastra numuru 6454 004 0165, 

kas atrodas „Lauku iela 2”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., par Ls 3 000.00 (trīs tūkstoši lati 00 

santīmi), naudu ieskaitot pašvaldības kontā vai samaksājot pašvaldības kasē līdz 2013.gada 

15.septembrim.  

7.2. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža.  

  
8.p.  

Par adreses piešķiršanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/   

  

Pamats:  /……../, dzīvojošas /………./, iesniegums Nr. 3-6/644, saņemts 11.07.2013, ar lūgumu piešķirt 

adresi īpašumam Brīvības ielā 41, Vaiņodē, Vaiņodes novadā.  

Konstatēts: Brīvības ielā 41, Vaiņodē, Vaiņodes nov., atrodas dzīvojamā māja, kurai šobrīd nav piešķirta 

adrese. Pieļaujamā adrese ir “Brīvības iela 41”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..  

Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi", 2.9 

un 2.10. punktu, adresācijas objekts ir: dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai 

paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk – ēka); telpu grupa un III nodaļu.  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

8.1 Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0316 un dzīvojamai mājai ar kadastra 

apzīmējumu 6492 006 0316 001 adresi: Brīvības iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai un zemes lietu 

speciālistam G..Taujēnai izpildei.  

8.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Lielā ielā 4, Liepājā.   

  

9.p.  

 Par zemesgabala iznomāšanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/  

  

9.1. L. P. iesniegums  

Pamats:  /……../, dzīvojoša /………/, iesniegums Nr. 3-6/404, saņemts 14.05.2013., Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu palielināt iznomāto teritoriju noslēgtajā zemes nomas līgumā V94, zemes gabalā ar 

nosaukumu “Garnizons” par 0,47 ha. Iznomāt zemi zem un ap dzīvojamo māju ar vēsturisko nosaukumu 

“Vecā skola” mājas uzturēšanai, zemes gabala nosaukums “Garnizons”, lūgums iznomāt uz pieciem 

gadiem.  

  

Konstatēts: Uz iznomājamās platības atrodas dzīvojamā māja. Nomas līgums noslēgts 28.05.2010,  tikai 

par zemi 1,2 ha platībā, kas atrodas blakus dzīvojamajai mājai, bet zem dzīvojamās mājas un tās pagalma 

līgums nav slēgts.  

  

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 4. punktu, 

kurš nosaka, ka “Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar 

attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  
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9.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. P. par zemes gabalu „Garnizons”, ar kadastra apzīmējumu 6492 

007 0159,  0.47 ha platībā.  

9.1.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.  

9.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam.  

9.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam G.Taujēnai  izpildei.  

  

  

9.2. R. V. iesniegums  

Pamats:. /………./ dzīvojošs /…………/., iesniegums Nr.3-6/392, saņemts 09.05.2013 Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu iznomāt zemi zemes gabalā ar nosaukumu “Parks skolas”, kad. Nr. 6492 006 

0994, 0.047 ha platībā uz pieciem gadiem.   

Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6492 006 0994, ar nosaukumu “Parks Skolas“ kopējā platība 2,3 

ha, konkrētā vēlamā domājamā daļa atrodas aiz dzīvojamās mājas “Raiņa iela 7”, blakus R. B.  

nomātajam gabaliņam.  

  
Pamatojoties uz 30.10.2007 Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 17. punktu, 6.1. apakšpunktu, 16.2.punktu, 18.punktu un Likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmā daļas 10), 13) punktiem un 14.panta 3) punktu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes novada 
dome NOLEMJ:  

  

9.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R. V. par zemes gabalu „Parks Skolas”, ar kadastra apzīmējumu 

6492 006 0994,  0.047 ha platībā.  

9.2.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.  

9.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam.  

9.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam G.Taujēnai  izpildei.  

  

  

9.3. A. K. iesniegums  

Pamats:/………/, dzīvojoša /………./, iesniegums Nr.3-6/384, saņemts 08.05.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu pie dzīvojamās mājas  “Vienības ielā 8” apmēram 0,005 ha 

platībā uz pieciem gadiem mazdārziņa ierīkošanai.  

Konstatēts: uz zemesgabala “Vienības iela 8”, kad. Nr. 6492 006 0112, atrodas daudzdzīvokļu māja, 

konkrētais zemesgabals 0,005 ha platībā atrodas dzīvojamās mājas “Vienības iela 8” priekšā Kopējā 

platība ir 0,2546 ha.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 17. punktu, 6.1. apakšpunktu, 16.2.punktu, 18.punktu un Likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmā daļas 10), 13) punktiem un 14.panta 3) punktu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

9.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar A. K. par zemes gabalu „Vienības iela 8”, ar kadastra apzīmējumu 

6492 006 0112,  0.005 ha platībā.  

9.3.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.  

9.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam.  

9.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam G.Taujēnai  izpildei.  

  

9.4. P. V. iesniegums  
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Pamats: /……../ iesniegums, dzīvojoša /……./iesniegums Nr. 3-6/450, saņemts 29.05.2013 Vaiņodes 

novada domē,  ar lūgumu iznomāt zemesgabalu pie dzīvojamās mājas Vienības iela 8, ar kadastra Nr. 

6492 006 0112, 0,006 ha platībā uz pieciem gadiem.  

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Vienības iela 8”, ar kad. Nr. 6492 006 0112, kopējā platība 

0,2546 ha. Konkrētais vēlamais zemes gabals nomāšanai atrodas dzīvojamās mājas priekšpusē, ir jau 

iekopts dārziņš, kurā aug puķes un garšaugi. Par daļu zemesgabala jau ir noslēgts nomas līgums ar Ivetu 

Joniku par 0,02 ha, kur arī ir iekopts dārziņš.  

  

Pamatojoties uz 30.10.2007 Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 17. punktu, 6.1. apakšpunktu, 16.2.punktu, 18.punktu un Likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmā daļas 10), 13) punktiem un 14.panta 3) punktu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

9.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar V. P. par zemes gabalu „Vienības iela 8”, ar kadastra apzīmējumu 

6492 006 0112,  0.006 ha platībā.  

9.4.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.  

9.4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam.  

9.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam G.Taujēnai  izpildei.  

  

9.5. L. E. iesniegums  

Pamats: /………./, dzīvojoša /………./., iesniegums Nr. 3-6/520, saņemts 19.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt 0,05 ha, zemes gabalā ar nosaukumu “Ābelītes”, kad.Nr. 6492 006 0125, 

mazdārziņa ierīkošanai.  

Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes “, kad. Nr. 6492 006 0125, atrodas Vaiņodes novada domē, uz 

zemesgabala ierīkoti Vaiņodes pagasta pārsvarā daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju mazdārziņi. Kopējā 

platība 16,02, jau iznomāti 12,4 ha.   

  

Konstatēts parāds par komunāliem maksājumiem, konkrētāk nemaksā apsaimniekošanas maksu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

9.5.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

  

9.6. R. S. iesniegums  

Pamats:  /……../, dzīvojošs /………./, iesniegums Nr. 3-6/631, saņemts 08.07.2013 Vaiņodes novada 

domē ar lūgumu iznomāt mazdārziņu 0,06 ha platībā uz pieciem gadiem, ko iepriekš izmantoja I. A. 

Konstatēts: Zemesgabals ar nosaukumu Centra mazdārziņi, kopējā platībā 2,43 ha, atrodas Vaiņodes 

nov., Embūtes pag..  

Konstatēts parāds par komunāliem maksājumiem.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

9.6.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai  

  

9.7. K. J. iesniegums  
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Pamats:  /………/, dzīvojoša /………./, iesniegums Nr. 3-6/631, saņemts 08.07.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu piešķirt mazdārziņu 0,06 ha platībā uz pieciem gadiem, ko iepriekš izmantoja Zenta 

Vanaga.  

Konstatēts: Zemesgabals ar nosaukumu Centra mazdārziņi, kopējā platībā 2,43 ha, atrodas Vaiņodes 

nov., Embūtes pag.. Ar Z. V. līgums lauzts pēc pašas vēlēšanās 28.02.2013, sēdes protokola izraksts Nr. 

2, 6.p.  

  

Pamatojoties uz 30.10.2007 Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 17. punktu, 6.1. apakšpunktu, 16.2.punktu, 18.punktu un Likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmā daļas 10), 13) punktiem un 14.panta 3) punktu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Balsojumā nepiedalās deputāts Oļegs Jurjevs - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 11.pants.  
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

  

9.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar K. J. par zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 

6454 004 0361,  0.06 ha platībā.  

9.3.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no kadastrālās vērtības.  

9.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam.  

9.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam G.Taujēnai  izpildei.  

   

9.8. I.V. un A. R.iesniegums  

  

Pamats: /……… /, dzīvojoša /………/, iesniegums saņemts 02.05.2013, Vaiņodes novada domē Nr. 3-

6/372, ar lūgumu izpirkt zemes gabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. Nr. 

6492 006 0725, 0,2 ha platībā, piemājas  teritorijas paplašināšanai.  

Pamats:  /………./, dzīvojoša /………../, iesniegums saņemts 15.05.2013, Vaiņodes novada domē Nr. 

3-6/409, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,2 ha platībā ar nosaukumu ”Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”, kad. Nr. 6492 006 0725 piemājas dārziņa ierīkošanai. Ir ar mieru nomāt pusi, ļaujot otru 

pusi nomāt kaimiņam.  

  

Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6492 006 0725, nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas” kopējā platība 0,2 ha, nav iespējams izpirkt, jo īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā un 

zemes gabalus pārdot var, ja tie ir vismaz piecus gadus ierakstīti zemesgrāmatā. Tā kā uz šo gabalu ir 

pieteikusies vēl viena persona, ierosinu pusi no gabala iznomāt I.V., bet otru pusi A. R. uz pieciem 

gadiem, kā arī ierakstīt konkrēto zemesgabalu zemesgrāmatā.  

Nav abu pušu piekrišana zemes gabala dalīšanai uz pusi nomai un I. V. savā iesniegumā lūdz zemes 

gabalu izpirkt. Trūkst informācijas lēmuma pieņemšanai.  

Pamatojoties uz iepriekš minēto,  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

9.8.1. Nodot Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejai atkārtoti sagatavot jautājumu un 

iesniegt domes sēdē apstiprināšanai.  

  

9.9. V. P.iesniegums  

  

Pamats:  /………./dzīvojošs /…………/ iesniegums Nr. 3-6/451a saņemts 30.06.2013, Vaiņodē, 

Vaiņodes nov., ar lūgumu iznomāt zemesgabalu “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0125, 0,06 ha platībā uz 

pieciem gadiem, ko iepriekš izmantoja B.  
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Konstatēts: Zemesgabalā “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0125, kopējā platība 16,05 ha, uz konkrētā 

zemes daļa 0,06 ha platībā šobrīd ir bez nomnieka.  

Konstatēts komunālo maksājumu parāds, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa parāds par 2013.gadu.  

  

Pamatojoties uz 30.10.2007 Ministru kabineta noteikumu Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas 

zemes nomu” 17. punktu, 6.1. apakšpunktu, 16.2.punktu, 18.punktu un Likuma „Par pašvaldībām” 

15.panta pirmā daļas 10), 13) punktiem un 14.panta 3) punktu.  

  

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ:  

9.9.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

  

10.p.  

Par zemes nomas līguma pagarināšanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs /   

10.1. A. J. iesniegums  

Pamats: . /………./, dzīvojoša /………../, iesniegums Nr. 3-6/785, saņemts 13.09.2012, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr.110 uz pieciem gadiem.  

Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 110 noslēgts 16.07.2010, par zemesgabala ”Ābelītes”, 0,06 ha 

platībā iznomāšanu uz diviem gadiem.  

Konstatēts komunālais parāds.   

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komiteja NOLEMJ:  

10.Jautājuma izskatīšanu atlikt līdz parāda nomaksai.  

  

  
11.p.  

Par zemesgabala “Darbnīcas” iznomāšanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/ 

11.1. S. B. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojoša /………./.,  iesniegums 3-6/489, saņemts 10.06.2013 Vaiņodes novada 

domē,  ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 7 platībā 0,01ha, II rindas kūtiņai 

Nr. 7, platība 0,02 ha,  III rindas kūtiņai Nr. 10, platība 0,022 ha, zemes gabals Darbnīcas, kad. Nr. 6492 

006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.   

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.1.1. Iznomāt S.  B. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 7 platība 0.01ha, II rindas kūtiņai 

Nr. 7, platība 0.02 ha,  III rindas kūtiņai Nr. 10, platība 0.022 ha, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr.  

6492 006 0990.  

11.1.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.1.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.2. A.A. iesniegums  

Pamats: /………./, dzīvojošs /………../, iesniegums Nr. 3-6/493, saņemts 10.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 9 platībā 0,01ha, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.   
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Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.2.1. Iznomāt A.A. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 9 platībā 0.01ha, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.2.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.2.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.3. A. P. iesniegums  

Pamats: /……./, dzīvojošs /………/., iesniegums Nr. 3-6/498, saņemts 10.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 8, 0,01ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.   

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.3.1. Iznomāt A. P. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 8, 0.01ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.3.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.3.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.4. A. B. iesniegums  

Pamats: /……../, dzīvojošs /………./, iesniegums Nr. 3-6/502, saņemts 11.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 5, 0,01ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.   

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.4.1. Iznomāt A B. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 5, 0.01ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.4.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.4.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.5. I. Ķ. iesniegums  

Pamats:  /……../, dzīvojošs /………/., iesniegums Nr. 3-6/503, saņemts 11.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 6, 0,01ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  
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Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Balsojumā nepiedalās deputāte Sandra Ķempe - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā 11.pants  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

11.5.1. Iznomāt I. Ķ.  piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 6, 0.01ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.5.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.5.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.6. A. K. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojošs /………./, iesniegums Nr. 3-6/506, saņemts 11.06.2013, Vaiņodes novada 

domē,  ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 1, 0,01ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.6.1. Iznomāt A.K. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 1, 0.01ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.6.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.6.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.7. A. P. iesniegums  

Pamats:/………./, dzīvojošs /………./., iesniegums Nr. 3-6/498a, saņemts 10.06.2013, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 18;19, 0.01ha platībā 

katru, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.   

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Komunālais parāds Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.7.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.7.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.8. Ē. M. iesniegums  

Pamats: /………../, dzīvojošs /………../, iesniegums Nr. 3-6/505 saņemts 11.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 17, 0,01ha platībā katru, zemes 

gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  
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Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.8.1. Iznomāt Ē.M. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 17, 0.01ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.8.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.8.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.9. A. L. iesniegums  

Pamats: /………../, dzīvojošs /………../,  iesniegums Nr. 3-6/511, saņemts 11.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 3, 0,012 ha platībā , zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.9.1. Iznomāt A. L.piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 3, 0.012 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.9.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.9.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.10. L. D. iesniegums  

Pamats: /………./, dzīvojoša /………./ iesniegums Nr. 3-6/512, saņemts 11.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 4, 0,012 ha platībā un II rindas 5. 

stallim, 0,02 ha platībā, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.10.1. Iznomāt L. D. piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 4, 0,012 ha platībā un II rindas 5.  

stallim, 0,02 ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.10.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam.  

11.10.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.11. V. L. iesniegums  

Pamats:  /………./ dzīvojošs /………./, Vaiņodē, Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/495, saņemts 

10.06.2013 Vaiņodes novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 1, 

0,12 ha platībā un II rindas 7. stallim, 0,02 ha platībā, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 

0990.   

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  
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Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.11.1. Iznomāt V. L. piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 1, 0,12 ha platībā un II rindas 7.  

stallim, 0,02 ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.11.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.11.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.12. O. K. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojoša /………./, iesniegums Nr. 3-6/491, saņemts 10.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu  II rindas 8. stallim,0,02 ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.12.1. Iznomāt O. K. piekrītošo zemes daļu II rindas 8. stallim, 0.02 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.12.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.12.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.13. B.V. iesniegums  

Pamats:/………/, dzīvojošs /………./, iesniegums Nr. 3-6/490, saņemts 10.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu siena novietnei Nr. 1, 0,023 ha platībā un II rindas 9. 

stallim, 0,02 ha platībā, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.13.1. Iznomāt V. B. piekrītošo zemes daļu siena novietnei Nr. 1, 0.023 ha platībā un II rindas 9.  

stallim, 0.02 ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.13.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.13.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.14. I. T. iesniegums  

Pamats: I. T. p.k. /………/, dzīvojoša /………../, iesniegums Nr. 3-6/512a, saņemts 11.06.2013 

Vaiņodes novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu siena novietni Nr. 4 /2. daļa, 0,023 

ha platībā un III rindas 3 stallim, 0,023 ha platībā un IV rindas 9. stallim 0,032 ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Komunālais parāds.  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  
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Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.7.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.7.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

  

11.15. E.J. iesniegums  

Pamats: /…………/, dzīvojošs /…………./, iesniegums Nr. 3-6/491a, saņemts 10.06.2013 Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu siena novietnei Nr. 4 / 1. daļa, 0,023 ha platībā 

un III rindas 2;4. stallim 0,023ha platībā katram, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.15.1. Iznomāt E.J. piekrītošo zemes daļu siena novietnei Nr. 4 / 1. daļa, 0.023 ha platībā un III rindas 

2;4. stallim 0.023ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.15.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.15.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.16. V. P. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojoša /………/, iesniegums Nr. 3-6/514, saņemts 12.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu  II rindas 10. stallim 0,02 ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Komunālais parāds Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.16.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.16.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.17. A. S. iesniegums  

Pamats:  /………../, dzīvojoša /………./, iesniegums Nr. 3-6/518, saņemts 12.06.2013, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 17, 0,012 ha platībā , II 

rindas 13;15. stallīšiem, 0,02 ha  katram un III rindas 13. stallītim 0,022 ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.17.1. Iznomāt A.S. piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 17, 0.012 ha platībā , II rindas 13;15. 

stallīšiem, 0.02 ha  katram un III rindas 13. stallītim 0.022 ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 

6492 006 0990.  
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11.17.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.17.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.18. I. F. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojošs /………../., iesniegums Nr. 3-6/519, saņemts 12.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 4, 0,01 ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.   

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.18.1. Iznomāt I. F. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 4, 0.01 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.18.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.18.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.19. V. J.iesniegums  

Pamats: /……./, dzīvojoša /……../.,  iesniegums Nr. 3-6/515, saņemts 12.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 5, 0,012 ha platībā un IV rindas 

2. stallim 0,032 ha platībā, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.19.1. Iznomāt V.J. piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 5, 0.012 ha platībā un IV rindas 2.  

stallim 0.032 ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.19.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.19.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.20.S. U. iesniegums  

Pamats: /………./, dzīvojoša /……./ iesniegums Nr. 3-6/ 518a, saņemts 12.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu III rindas, stallītim Nr. 12, 0,023 ha platībā, zemes 

gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Komunālais parāds Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.20.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.20.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.21. I. P. iesniegums  

Pamats:  /……/, /………/, iesniegums Nr.3-6/524, saņemts 13.06.2013, Vaiņodes novada domē, ar 

lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 18, 0,012 ha platībā, VI rindas Nr.3. 

stallītim, 0,032 ha, siena novietnei Nr.2A, 0,023 ha,  zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    
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Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem. Komunālais parāds Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.21.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.21.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.22. L. S. iesniegums  

Pamats: /…………/, dzīvojoša /…………/., iesniegums Nr. 3-6/523, saņemts 13.06.2013, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu III rindas, stallīšiem Nr. 5 un Nr. 6, 0,023 ha 

platībā, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Komunālais parāds.  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.22.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.22.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.23. S. J. iesniegums  

Pamats:  /………../, dzīvojošs /………/, iesniegums Nr. 3-6/525 saņemts 13.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžām Nr. 5, Nr. 15, 0,011 ha platībā, IV 

rindas stallīšiem Nr.5;6, 0,032 ha platībā, stallītim - jaunbūvei VII, 0,245 ha platībā, zemesgabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.   

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Komunālais parāds.  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.23.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.23.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.24. S. A.iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojoša /………./, iesniegums Nr. 3-6/528, saņemts14.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 3, 0,011 ha platībā un III rindas 

stallīša Nr. 1, 0,015 ha platībā, zemesgabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.24.1. Iznomāt S.A. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžai Nr. 3, 0.011 ha platībā un III rindas 

stallīša Nr. 1, 0.015 ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.24.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  



  22  

11.24.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.25. V. Ķ. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojoša /………../., iesniegums Nr. 3-6/529, saņemts 14.06.2013 Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu IV rindas, stallīšiem Nr. 1 ,Nr.2, 0,032 ha platībā, 

zemesgabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Komunālais parāds un parāds par nekustamā īpašuma nodokli.  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.25.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.25.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.26. S. S. iesniegums  

Pamats:  /………./, dzīvojoša /………/, iesniegums Nr.3-6/545 , saņemts 17.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.2, 0,011 ha platībā, zemesgabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.26.1. Iznomāt S.S. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.2, 0.011 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.26.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.26.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.27. A.J. iesniegums  

Pamats: /………/, dzīvojoša /………/, iesniegums Nr.3-6/544, saņemts 17.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.12, Nr.14, 0,011 ha platībā katru, 

zem II rindas stallīšiem Nr. 12;14;16, katra 0,02 ha platībā, zem III rindas stallīša Nr. 9, 0,023 ha platībā 

un siena novietnes Nr.  3,  0,023ha platībā, zemesgabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.   

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.27.1. Iznomāt J. A. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.12, Nr.14, 0.011 ha platībā katru, 

zem II rindas stallīšiem Nr. 12;14;16, katra 0.02 ha platībā, zem III rindas stallīša Nr. 9, 0.023 ha platībā 

un siena novietnes Nr.  3,  0.023ha platībā, zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.27.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.27.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.28. R. V. iesniegums  
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Pamats: /………./, dzīvojoša/……./., iesniegums Nr.3-6/543, saņemts 17.06.2013, Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu III rindas, stallītim Nr.8, 0,023 ha platībā, zemes gabals 

“Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.28.1. Iznomāt R.V. piekrītošo zemes daļu III rindas, stallītim Nr.8, 0.023 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.28.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.28.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.29. Z.Ģ. iesniegums  

Pamats:  /………./, dzīvojošs /……../, iesniegums Nr.3-6/552, saņemts 17.06.2013,Vaiņodes novada 

domē, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.11, 0,011 ha platībā, zemes 

gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.   

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.29.1. Iznomāt Z. Ģ. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.11, 0.011 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.29.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.29.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.30. A. J. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojoša /………./, iesniegums Nr. 3-6/555a, saņemts Vaiņodes novada domē 

18.06.2013, ar lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu IV rindas, stallīšiem Nr.11, 0,024 ha platībā, 

zemes gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.   

Komunālais parāds.  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.30.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz parāda nomaksai.  

11.30.2. Uzdot domes juristam sagatavot uzaicinājumu parāda atmaksai.  

  

11.31. V. J. iesniegums  

Pamats: ./………/, dzīvojošs /………../, iesniegums Nr. 3-6/568, saņemts 25.06.2013, ar lūgumu 

iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 2, 0,012 ha platībā, zemes gabals “Darbnīcas”, kad. 

Nr. 6492 006 0990.  
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Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.   

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā 11.pants  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

11.31.1. Iznomāt V. J. piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 2, 0.012 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.31.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.31.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.32. E. A. iesniegums  

Pamats:/………./, dzīvojošs /………/, iesniegums Nr. 3-6,592, saņemts Vaiņodes novada domē, ar 

lūgumu iznomāt piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.10, domājamā platība 0,011 ha, zemes 

gabals “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990.    

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.   

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.32.1. Iznomāt E.A. piekrītošo zemes daļu VI rindas, garāžām Nr.10, domājamā platība 0.011 ha, 

zemes gabalā Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.32.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.32.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

11.33. E. Č. iesniegums  

Pamats:  /………/, dzīvojošs /…………/ iesniegums Nr. 3-6/593, saņemts 27.06.2013, ar lūgumu 

iznomāt piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 16, 0,012 ha platībā, zemes gabals “Darbnīcas”, 

kad. Nr. 6492 006 0990.  

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala “Darbnīcas”, kad. Nr. 6492 006 0990 atrodas 1 korpuss ar siena 

novietnēm, 3 korpusi ar stallīšiem un 2 korpusi ar garāžām, kā arī 1 stallītis jaunbūve, kuri pieder 

daudzdzīvokļu māju īpašniekiem.  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu”, 

4.punktu, 7.2 punktu, 11.punktu un 17.07.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 

lēmumu, Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

11.33.1. Iznomāt E. Č. piekrītošo zemes daļu V rindas, garāžai Nr. 16, 0.012 ha platībā, zemes gabalā 

Darbnīcas, kad. Nr. 6492 006 0990.  

11.33.2. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.jūlijam  

11.33.3. Noteikt nomas maksu 1.5% apmērā no kadastrālās vērtības.  

  

12.p.  

Par parāda piedziņu uz nekustamo īpašumu Uzvaras iela 13 dzīvoklis 2  

 
/ziņo: komitejas vadītājs O.Jurjevs/  
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Pamats: Latvijas republikas Kurzemes apgabaltiesas, iecirknis Nr.8, Zvērināts tiesu izpildītājs Agita 

Geslere, paziņo, ka tiek vērsta piedziņa uz A. G. piederošo nekustamo īpašumu Uzvaras iela 13 dzīvoklis 

2, un saskaņā ar Civilprocesa likuma 600.panta 5.daļu (Tiesu izpildītājs pieprasa no pašvaldības ziņas 

par nekustamā īpašuma nodokļu parādu un uzaicina pašvaldību iesniegt lēmumu par nodokļu parāda 

piedziņu, ja tāds ir), lūdz paziņot, vai A. G. piederošajam nekustamajam īpašumam ir nekustamā 

īpašuma nodokļa parāds, ja ir, tad pašvaldībai ir jāiesniedz lēmums par nodokļa parāda piedziņu.  

/……/  Parāds par NĪ „Uzvaras iela 13-2”, kad. apz. 6454 900 0018, Parāda summa Ls 17.05  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

12.1. Vērsties ar parāda piedziņu uz A. G. piederošo nekustamo īpašumu Uzvaras iela 13 dzīvoklis 2, 

kas atrodas Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.  

12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Zvērinātam tiesu izpildītājam Agitai Geslerei.  

  

  

13.p.   

Par Vaiņodes novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma projekta 
apstiprināšanu  

 
/ziņo: komitejas vadītājs Z.Mickus/  

  

Nepieciešams apstiprināt Vaiņodes novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

nolikuma projektu, kas izdoti saskaņā ar: Likuma ”Par pašvaldībām” 41. panta 2.daļu, 5. nodaļu  un 

Vaiņodes novada pašvaldības nolikuma 3. nodaļu.  

  

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 25.07.2013. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas 

sēdes lēmumu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

13.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikuma 

projektu, pielikumā.  

13.2. Lēmums iesniedzams sociālo, izglītības un kultūras komitejai izpildei.  

  

  

  
14.p.   

Par Vaiņodes novada mājas lapas nolikuma izstrādi  
/ziņo: komitejas vadītājs Z.Mickus/  

  

Nepieciešams izstrādāt mājas lapas nolikumu  

Likuma „Par pašvaldībām” 41. pants. Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus 

(noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  
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Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

14.1. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sadarbībā ar domes juristu izstrādāt pašvaldības mājas lapas 

www.vainode.lv nolikumu.  

14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams izpilddirektoram E.Juzupam un juristam S.Volkovai izpildei.  

  

15.p.   

Par pateicību XXV Vispārējo latviešu Dziesmas   un XV Deju svētku Vaiņodes novada kolektīvu 
vadītājam  

 
/ziņo: komitejas vadītājs Z.Mickus/  

  

Nepieciešams izstrādāt nolikumu  

Likuma „Par pašvaldībām” 41. pants. Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus 

(noteikumi, nolikumi, instrukcijas).   

12. pants. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt 
savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

14.1. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sadarbībā ar domes juristu izstrādāt pateicību un apbalvojumu 

piešķiršanas nolikumu.  

14.2. Piešķirt naudas balvu deju kolektīva vadītāju Mairu Strēli ar Ls 50.00 (piecdesmit lati 00 santīmi), 

pēc nodokļu nomaksas.  

14.3. Piešķirt naudas balvu jauktā kora diriģenti Ilzi Balodi ar Ls 50.00 (piecdesmit lati 00 santīmi), pēc 

nodokļu nomaksas.  

14.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā, izpilddirektoram E.Juzupam un juristam 

S.Volkovai izpildei.  

  

16.p.   

Par Vaiņodes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes un vidusskolas skolēnu mācību 
ekskursijas finansēšanu no pašvaldības budžeta  

 
/ziņo: komitejas vadītājs Z.Mickus/  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

16.1. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sadarbībā ar domes priekšsēdētāja 1.vietnieku Zigmundi 

Mickus iesniegt priekšlikumus un veikt aprēķinus mācību ekskursiju finansēšanai no pašvaldības 

budžeta.  

16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams izpilddirektoram E.Juzupam un domes priekšsēdētāja  

1.vietniekam Zigmundam Mickus.  

  

17.p.   

Par Vaiņodes novada uzņēmēju popularizēšanu un nolikuma „Uzņēmēju dienas Vaiņodes novadā 
2013” izstrādi  

 
/ziņo: komitejas vadītājs Z.Mickus/  
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Nepieciešams izstrādāt nolikumu.  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

17.1. Uzdot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Oļegam Jurjevam izveidot darba grupu, 

kura veiks Vaiņodes novada uzņēmēju popularizēšanu.  

17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams domes priekšsēdētāja vietniekam O.Jurjevam izpildei.  

  
18.p.   

Par pagaidu algoto sabiedrisko darbu koordinatoru  

 
 /ziņo: komitejas vadītājs Z.Mickus/  

  

Pagaidu algoto sabiedrisko darbu koordinators līdz šim bija domes priekšsēdētājs V.Jansons, sakarā ar 

pašvaldību vēlēšanām nepieciešams apstiprināt/pārapstiprināt pagaidu algoto sabiedrisko darbu 

koordinatoru.  

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants. Vispārējie valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (1) Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 

amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. (2) Ja likumā nav 

noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, 

ceturtajā, piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu 

savienošanas ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem 

citiem algotiem vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, 

kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 

procentus, vai kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai pašvaldība vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība 

ir dalībnieks. Par šajā daļā minētajiem amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla 

sportista un radošais darbs. Šajā daļā minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu 

konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas 

tiešo pienākumu pildīšanai.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā 11.pants  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:  

  

18.1. Apstiprināt domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu par pagaidu algoto sabiedrisko darbu 

koordinatoru.  

18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams NVA Liepājas filiālē.  

  
19.p.   

Par atļauju deklarēt dzīvesvietu  

 
/ziņo: V.Jansons/  

  

Pamats: I. V., p.k. /………/, deklarētā dzīvesvieta /………./., 28.06.2013., iesniegums, iereģistrēts ar 

Nr.3-6/603, ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu adresē /………/.  

/…………./  

  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta 

ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
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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 – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

19.1. Atļaut I.V., p.k. /………/, deklarēt dzīvesvietu adresē/…………/, Vaiņode, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. Deklarēsies divi cilvēki.  

19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā.  

  
20.p   

Par dzīvesvietas anulēšanu personai  

 
/ziņo: V.Jansons/  

  

Pamats: B. B. ……../, deklarētā dzīves vieta /………./, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada 

pašvaldībā 29.05.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/447, ar lūgumu anulēt dzīvesvietas deklarāciju V. S.,  

p.k. /………./, man piederošā īpašumā /……………/, sakarā ar to, ka kopš 2012.gada 01.februāra 

nedzīvo un nav sasniedzama.  

  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (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.  

12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 

aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde anulē 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir 

anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 

personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 

ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 

noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

20.1. Anulēt V. S., p.k./………./, deklarēto dzīvesvietu adresē /………../  

20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā lēmuma izpildei.  

  
21.p.   

Par dzīvesvietas anulēšanu trim personām  
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/ziņo: V.Jansons/  
  

Pamats: Vaiņodes novada pašvaldības lietvedes Gundegas Šīmanes iesniegums ar lūgumu anulēt 

dzīvesvietas deklarāciju adresē Ceriņu iela 30 dzīvoklis 1, Vaiņodē, sekojošām personām: D.J., p.k. 

/………./, D.V., p.k. /………../, D. D., p.k. /………../   

Minētās personas 02.04.2012. elektroniski deklarējās adresē/…………/ . Minētā īpašuma īpašnieks ir 

Vaiņodes novada pašvaldība. Augstāk minētām personām nav tiesiska pamata deklarēt savu 

dzīvesvietu, jo nav saskaņots ar īpašnieku, t.i. ar Vaiņodes novada pašvaldību, un noslēgts īres līgums, 

turklāt minētās personas minētajā adresē nedzīvo.  

  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 11.pants. Deklarēto ziņu pārbaude  

(1) Iestādei ir tiesības pēc savas iniciatīvas, bet pienākums pēc citu personu iesnieguma pārbaudīt 

deklarēto ziņu patiesumu, tai skaitā atbilstību valsts reģistros iekļautajām ziņām, kā arī to, vai 

deklarētājam ir tiesisks pamats deklarēt dzīvesvietu pēc attiecīgās adreses.  

12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 

aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde anulē 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir 

anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 

personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 

ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 

noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

21.1. Anulēt deklarēto dzīvesvietu adresē /..…………./  

21.1.1. /………./, p.k. /…………../ 21.1.2./………../ 

, p.k./………../,   

21.1.3. /………./, p.k./………../.  

21.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā lēmuma izpildei.  

  

22.p.   

Par īres līguma laušanu un dzīvesvietas deklarēšanu  

 
/ziņo: V.Jansons/  

  

Pamats: V. P., p.k. /………./, deklarētā dzīvesvieta /………./   

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 11.07.2013., iereģistrēts ar 

Nr.3-6/643, ar lūgumu lauzt dzīvojamās telpas nomas līgumu/………./., un atļaut deklarēt dzīvesvietu 

pie mātes adresē /………,/  

Nekustamais īpašums „Cāļi” ir Vaiņodes novada pašvaldības īpašums  uz kuru īres tiesības pieder S. P. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.panta (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.  
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Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

22.1. Lauzt īres līgumu ar V. P., p.k. /………../, par adresi /………/   

/………./  

22.2. Atļaut V.P., p.k. /………/, deklarēt savu dzīvesvietu pašvaldībai piederošā īpašumā /………./ 

22.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā 

izpildei.  

  
23.p.  

Par vienreizēju sociālo pabalstu  

 
/ziņo: Z.Mickus/  

  

/…………../  

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens 

pamatvajadzības sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 

17.punkts nosaka, sociālā palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz 

materiālo resursu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību 

apmierināšanai.  

2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem 

Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, 

bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja 

nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  33. 

punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, veselības 

un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

23.1. Piešķirt /………./, vienreizēju sociālo pabalstu Ls 50.00 (piecdesmit lati 00 santīmi).  

23.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociāla dienestam un pašvaldības grāmatvedībai 

izpildei.  

  
24.p.   

Par aizņēmumu no Valsts kases projekta ,,Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” īstenošanai  

 
/ziņo: V.Jansons/  

  

Lai 2013.gadā pabeigtu Kohēzijas fonda projekta ,,Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes 

tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017 īstenošanu, 

noslēgts līgums ar SIA ,,Velve”, reģ. Nr.40003064412 par NAI izbūvi, kanalizācijas tīklu paplašināšanu 

un ūdensvada rekonstrukciju 568 615.53 LVL apmērā.  

Projekta izdevumiem paredzētajā pašvaldības kontā Valsts kasē atlikums uz būvdarbu sākumu bija 246 

222.43 LVL. Naudas līdzekļu iztrūkstošo daļu – 322393.10 LVL – iegūšanai ņemt aizņēmumu no Valsts 

kases uz 20 gadiem, ar procentu maksājumiem atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu likmei, ar 

atlikto aizņēmuma atmaksas sākumu uz 2 gadiem.  

  

Pamatojoties uz 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 196 „Noteikumi par pašvaldību 

aizņēmumiem un galvojumiem” 15. punktu Pašvaldības iesniegumu aizņēmuma saņemšanai izskata 

padomes sēdē, ja ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms attiecīgās padomes sēdes ir iesniegti šādi dokumenti:  
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15.1. pašvaldības domes lēmums ņemt aizņēmumu. Lēmumā norādīts aizņēmuma mērķis un tā apmērs, 

kā arī aizdevējs - Valsts kase vai cits, aizņēmuma izņemšanas laika grafiks, nepārsniedzot triju gadu 

termiņu, paredzētie atmaksas termiņi, plānotais atliktais pamatsummas maksājums un aizņēmuma 

atmaksāšanas garantijas.  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 
Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Sandra Ķempe, Sandra Grosberga) Vaiņodes novada 
dome NOLEMJ:  

  

24.1. Ņemt aizņēmumu no Valsts kases projekta ,,Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu 

rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” Nr.3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017 īstenošanai 24.2. 

Aizņēmuma summa 322393.10 LVL un procentu maksājumi atbilstoši Valsts kases noteiktajai procentu 

likmei  

24.3. Aizņēmuma izņemšanas laiks 2013.gada septembris 100% apmērā.  

24.4. Aizņēmuma atmaksas termiņš 20 gadi.  

24.5. Aizņēmuma pamatsummas plānotais atmaksas sākuma termiņš 2015.gada oktobris.  

24.6. Atmaksa tiks veikta no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta.  

24.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 

padomei.  

  
25.p.   

Par SIA „GREENER FOODS” iesniegumu  

 
/ziņo: V.Jansons/  

  

2013. gada 10. jūlijā Vaiņodes novada domē tika saņemts iesniegums (atzīme par saņemšanu 3-6/639) 

no SIA „GREENER FOODS”, reģ. Nr. 40103573539, juridiskā adrese: Rīgas iela 79, Baldone, 

Baldones novads, LV-2125) ar lūgumu iznomāt telpas uzņēmuma tālākai attīstīšanai, ražošanas 

nodrošināšanai, produktu un izejmateriālu uzglabāšanai un biroja telpu izvietošanai.   

SIA „GREENER FOODS” uzsāka savu darbību 2012. gada augustā, kad izstrādāja divus musli veidus.  

Šobrīd testa režīmā uzsākta jauna musli batoniņu -  no auzām, sēklām un medus ražošana. Darbības 

attīstīšanai uzņēmumam nepieciešamas plašākas telpas. Uzņēmuma attīstīšanai tiek plānots piesaistīt 

LAD un ES finansu līdzekļus. Ir izpētītas un apzinātas vairākas iespējamās ražošanas telpas un par 

optimālāko ir atzīta iespēja izvietot ražošanu un biroju bijušajās Embūtes pamatskolas telpās, kur 

virtuves bloks iz izveidots atbilstoši PVD šī brīža prasībām attiecībā uz pārtikas ražošanas plūsmas 

nodrošināšanu.    

Iespējamās darba vietas-8.  

SIA „GREENER FOODS” kompleksā plāno saglabāt dažās telpas kā izstādi par laiku, kad šajā ēkā bija 

skola.   

08.06.2010. MK noteikumi Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, 

nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem” 10. punkts:  

„Nomnieku noskaidro rakstiskā vai mutiskā izsolē”.„  

Embūtes pamatskolas adrese: Skolas iela 2, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.  

Embūtes pamatskola: komplekss sastāv no izglītības iestādes telpu grupas-skola, darbnīcas, šķūņa (kurš 

ir ļoti sliktā stāvoklī)  

Skola - kopējā platība - 840,6 m², 2 stāvi, kadastrālā vērtība - 3825,00 Ls.   

Darbnīcas – kopējā platība 287,9 m², kadastrālā vērtība – 1310,00 Ls  

Šķūnis – kopējā platība – 150,7 m², kadastrālā vērtība – 188,00 Ls (ēka bez pamatiem, uz doto brīdi  ļoti 

sliktā stāvoklī)  

Pieguļošā teritorija – 4.05 ha, tai skaitā trīs dīķi: 0.09 ha, 0.23 ha un 0.33ha platībā, kadastrālā vērtība – 

3046.00 Ls. Uz izsoli nedot sporta laukumu – 1.20 ha platībā.  

Atklāti balsojot:   
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

25.1. Izsludināt nomas tiesību izsoli nekustamajam īpašumam „Embūtes pamatskola”  2.85 ha platībā, 

kas atrodas Skolas iela 2, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.  

25.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Embūtes pamatskola” nomas tiesību izsoles projektu 

(Pielikumā).  

25.3. Slēgt telpu nomas līgumu ar SIA „GREENER FOODS”, reģ. Nr. 40103573539, par virtuves bloka 

telpām nosakot:   

25.3.1. nomas maksu Ls 0.20 (nulle lati 00 santīmi) par kvadrātmetru plus PVN;  

25.3.2. telpu izmantošanas termiņu no 2013.gada 26.jūlija līdz izsoles rezultātu apstiprināšanai, 

bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 31.decembrim.  

 

 

 

 

 

26.p.  

Par izsoles „Raiņa iela 51” rezultātiem un atkārtotas izsoles rīkošanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

2013. gada 4. jūlijā rīkotajā izsolē uz Vaiņodes pašvaldības nekustamo īpašumu „ Raiņa iela 51”  nebija 

pieteicies un reģistrējies neviens izsoles dalībnieks.  

Izsoles komisija nolēma rīkot atkārtotu izsoli ar augšupejošu soli, pazeminot objekta sākumcenu 

likumā noteiktajā kārtībā.  

 

Pirmās izsoles sākumcena bija 2200,-Ls (LATIO vērtējums) 

Izsoles objekta cenu samazināt var samazināt par  5%-2090,-Ls, 10% -1980,-Ls, 15%-1870,-Ls, 20% - 

1760,-Ls 

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 32.pants. (1) Ja nekustamā īpašuma pirmajā izsolē 

neviens nav pārsolījis izsoles sākumcenu, var: 

1) rīkot otro izsoli ar augšupejošu soli, kurā institūcija, kas organizē nekustamā īpašuma atsavināšanu 

(9.pants), var pazemināt izsoles sākumcenu ne vairāk kā par 20 procentiem; 

2) rīkot jaunu izsoli, mainot nosolītās augstākās cenas samaksas kārtību; 

3) ierosināt atcelt lēmumu par nodošanu atsavināšanai. 

 

Izsoles datumu noteikt 2013. gada oktobra otrajā nedēļā  

„Publiskas personas mantas atsavināšanas likums”13.pants. Izsoles termiņu nedrīkst noteikt īsāku par 

četrām nedēļām.) 

 

Ievietot sludinājumus laikrakstos - apmēram 1 nedēļa, 

 „Publiskas personas mantas atsavināšanas likums” 11.pants. (1) Sludinājumi par publiskas personas 

nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", institūcijas, kas organizē 

nekustamā īpašuma atsavināšanu (9.pants), mājaslapā internetā un attiecīgās pašvaldības teritorijā 

izdotajā vietējā laikrakstā, ja tāds ir. Informācija par izsoli, norādot izsoles organizētāja nosaukumu, tā 

adresi un tālruņa numuru, izliekama labi redzamā vietā pie attiecīgā nekustamā īpašuma. 

 

Objekta raksturojums 

Ēka uzbūvēta 1900. gadā. Kopējā platība 254,9 m² , seši dzīvokļi-četri vienistabas, divi-divistabu, kas 

izvietoti 1. stāvā un jumta stāvā. Ēkas konstrukcijas kopumā un iekštelpu tehniskais stāvoklis ir slikts, 

jo ēka bojāta ugunsgrēka ietekmē. Zemes gabala teritorija bez labiekārtojuma 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, 

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

26.1. Rīkot atkārtotu izsoli nekustamajam īpašumam Raiņa iela 51. 

26.2. Izsoles sākumcenu samazināt par 20%, t.i. noteikt izsoles sākumcenu cenu Ls 1760.00 (viens 

tūkstotis septiņi simti sešdesmit lati 00 santīmi. 

26.3. Noteikt izsoles datumu 2013.gada septembra trešās nedēļas ceturtdienā. 

26.4. Izsoli sagatavot, izsludināt un novadīt pašvaldības juristei Sarmītei Volkovai. 

 

 

  
27.p.   

Par grozījumiem 2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumā, Protokols Nr.8, 7.p. „Par 

nekustamā īpašuma pārņemšanu”  

 
/ziņo: O.Jurjevs/  

  

2013.gada 25.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdē tika izskatīts VAS Privatizācijas aģentūras, reģ. Nr. 

40003192154, iesniegums ar piedāvājumu pārņemt Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā nekustamā 

īpašumā “Irbenāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā, kad. Nr. 6492 501 0001, esošos neizīrētos valsts 

dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Tika konstatēts: VAS “Privatizācijas aģentūra” no Būvniecības, 

enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras ar pieņemšanas - nodošanas aktu pārņēmusi valdījumā 

nekustamo īpašumu “Irbenāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā, kad. Nr. 6492 501 0001, un tā sastāvā 

neizīrētos dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr. 2.   

Zemes gabals uz kura atrodas dzīvojamā māja ir piekritīga VAS „Latvijas Dzelzceļš”. Ēka ir VAS 

“Privatizācijas aģentūra” īpašumā.  

Lēmums par nekustamā īpašuma “Irbenāji”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, privatizācijas 

uzsākšanu nav pieņemts. Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 

pārejas noteikumu 6. punktu ikvienu neizīrētu valsts dzīvokli, kas privatizējams šajā likuma noteiktajā 

kārtībā, vispirms piedāvā nodot tās pašvaldības īpašumā, kuras administratīvajā teritorijā atrodas 

neizīrētais dzīvoklis. Ja mēneša laikā attiecīgās pašvaldības dome pieņēmusi lēmumu par neizīrētā valsts 

dzīvokļa pārņemšanu pašvaldības īpašumā, to nodod pašvaldībai MK noteiktajā kārtībā.  

2013.gada 25.aprīļa domes sēdē, protokols Nr.8, 7.p. Vaiņodes novada dome nolēma: 7.1. Atteikties 

pārņemt Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā nekustamā īpašumā “Irbenāji”, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes novadā, kad. Nr. 6492 501 0001, esošos neizīrētos valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1 un Nr.2 

25.06.2013. Vaiņodes novada pašvaldība saņēma VAS „Privatizācijas aģentūra” vēstuli ar lūgumu 

informēt par piekrišanu vai atteikšanos pārņemt  Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā neizīrētos valsts 

dzīvokļu īpašumus Nr.2 un Nr.3, kas atrodas nekustamā īpašumā „Irbenāji”, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov., jo neizīrēt ir nevis dzīvokļi Nr.1 un Nr.2, bet Nr.2 un Nr.3 Pamatojoties uz iepriekšminēto,  

  

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  

Sandra Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav, Vaiņodes 

novada dome NOLEMJ:  

  

27.1. Izdarīt grozījumus 2013.gada 25.aprīļā Vaiņodes novada domes lēmumā, Protokols Nr.8, 7.p. „Par 

nekustamā īpašuma pārņemšanu” un izteikt 7.1. punktu šādā redakcijā:  

„7.1. Atteikties pārņemt Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā nekustamā īpašumā “Irbenāji”, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā, kad. Nr. 6492 501 0001, esošos neizīrētos valsts dzīvokļu 

īpašumus Nr.2 un Nr.3”  

27.2. Lēmuma izraksts iesniedzams VAS „Privatizācijas aģentūrai”.  

  

  
Sēdi slēdz plkst. 1800  

Sēdes vadītājs:    /paraksts/        V.Jansons  
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Sēdes protokolētājs:     /paraksts/      E.Vanaga  

  

  

Protokols parakstīts 2013.gada 01.augustā  

  


