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 DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.3 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 20.februārī 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1505 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – izpilddirektora vietniece, juriste Evita Vanaga 
 
Piedalās – Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Valdis 
Līkosts, Kaspars Kirpičenoks 
 
Nepiedalās: Sandra Grosberga (veselības stāvokļa dēļ) 

 
Sēdes darba kārtība: 
1. Par zemes nomas līguma slēgšanu ….iesniegums 
2. Par zemes vienības „Pilskalni” 4,9 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu  
3. Par īres līguma laušanu …. iesniegums 
4. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu 
5. Par nekustamā īpašuma domājamo daļu noteikšana, izvērtēšana pašvaldības funkciju pildīšanai un 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

5.1. „Embūtes meži”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
5.2. "Sanatorija "Vaiņode" 8"-15, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
5.3. Raiņa iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 
5.4. Celtnieku iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 
5.5. Par nekustamā īpašuma „Varķes dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

6.Par apkures tarifa apstiprināšanu Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē. 
7.Par sadarbību Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto konkursā 
“Mana zeme skaistā”. 
8.Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles noteikumu projekta 
apstiprināšanu. 
9.Par sociālā dienesta nolikuma grozījumiem. 
10. Par dzīvokļa piešķiršanu. – izslēgt no sēdes darba kārtības 
11. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu. 
12. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu. 
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Balsojums par sēdes darba kārtību 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Izslēgt no sēdes darba kārtības 10.punktu. Pamatojoties uz to, ka juridiska persona, respektīvi 
šajā gadījumā SIA “Daiļrade koks”, nevar būt īres tiesību subjekts. Saskaņā ar likumu “Par 
dzīvojamo telpu īri” 4.panta 2.daļu,  par īrnieku vai apakšīrnieku var būt jebkura fiziskā persona, 
kas Latvijas Republikā dzīvo pastāvīgi vai ir saņēmusi uzturēšanās atļauju likumā noteiktajā 
kārtībā. 

2. Papildināt sēdes darba kārtību ar: 
2.1. 13.punktu Par  zemes nomas līguma slēgšanu …. iesniegums; 
2.2. 14.punktu Par  zemes ierīcības projekta „Nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr. …. 

sadalīšanu” apstiprināšanu; 
2.3. 15.punktu Par  zemes ierīcības projekta „Nekustamā īpašuma „…”, kadastra 

Nr. …sadalīšanu” apstiprināšanu; 
2.4. 16.punktu Par  zemes ierīcības projekta „Par nekustamo īpašumu „..” , kadastra 

apzīmējums …, „…”, kadastra apzīmējums … un „…”, kadastra apzīmējums .. 
apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu” apstiprināšanu. 

2.5. 17.punktu Par vadītāja kultūras jomā apstiprināšanu. 
2.6. 18.punktu Par nekustamā īpašuma Raiņa iela … dzīvoklis … izvērtēšanu pašvaldību 

funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu. 
2.7. 19.punktu Par kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem. 
2.8. 20.punkts Par dzīvokļa īpašuma "… "…" .."-.., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu 

pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
2.9. 21.punkts Par civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu. 
2.10. 22.punkts Par domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona komandējumu. 

 
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 
 

1.p. 
Par  zemes nomas līguma slēgšanu …. iesniegums 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 17.01.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/57, ar lūgumu iznomāt 
daļu no zemes gabala, ar nosaukumu „Parks skolas”, kadastra apzīmējums 6492 006 0994, 0,0446 ha 
platībā mazdārziņa ierīkošanai uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “Parks skolas”, kadastra Nr. 6492 006 0994, kurš sastāv no 
zemesgabala  ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0994, kopējā platībā 2,3 ha, iznomāts vairākām 
personām mazdārziņu ierīkošanai. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs – 
Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: mežsaimniecība, NĪLM:0201. Parādu pret 
Vaiņodes pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu.  
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar …, p.k. …., par daļu no zemes gabala ar nosaukumu “Parks skolas”, 
ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0994, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0,0446 ha platībā, 
līdz 31.01.2023., mazdārziņa ierīkošanai. 
1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
1.7. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
 

2.p.  
Par  zemes vienības “Pilskalni” 4,9 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: Pašvaldībai piekritīgs lauksaimniecībā izmantojams zemesgabals ar nosaukumu „Pilskalni”, 
4,9 ha platībā, kadastra apzīmējums 6454 003 0018, kuru ir nepieciešams sagatavot uz nomas tiesību 
izsoli. Uz pārējiem  8,8 ha atrodas meži, krūmāji, zem ēkām, zem purviem esošās zemes,  kuras netiek 
iznomātas. 
 
Konstatēts: Zemes vienība „Pilskalni” ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0018, 13,7 ha platībā, atrodas 
Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101. 
Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta, nav reģistrēta  zemesgrāmatā, piekritīga – pašvaldībai. 
Zemes gabals atrodas dabas parka “Embūte” teritorijā”. 
Izsoles sākumcena par 1 ha ir Eur 7,29, kas ir 1,5% no kadastrālās vērtības. 
 
Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”, 15. punktu Pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem 

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

neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk no nomas maksas 

apmēra, kas noteikts šo noteikumu 18.punktā paredzētajā kārtībā. Nomas līgumu slēdz ar personu, kura 

nosolījusi augstāko nomas maksu. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu kurā 

noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un 

lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta 

a) apakšpunktu dome var noteikt maksu par pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustāmā īpašuma 

lietošanu (izmantošanu). 

Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu un Finanšu komitejas 
13.02.2018.sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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2.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  daļai zemes vienības „Pilskalni” kadastra 
apzīmējums 6454 003 0018, 4,9 ha platībā. 
2.2. Zemes gabals izmantojams atbilstoši dabas aizsardzības nosacījumiem. 
2.3. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes vienībai “Pilskalni”, kadastra apzīmējums 
6454 003 0018, 4,9 ha platībā no 26.02.2018. - 12.03.2018. līdz plkst. 15.00. 
2.4. Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 7,29 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis,  
2.5. Nomas tiesību izsoles solis ir EUR 10,00 (bez PVN) 
2.6. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
2.7. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
2.8. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 13.03.2018, 
plkst. 10:00.  
2.9. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, Embūtes pagasta 
pārvaldē un pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv 
2.10. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
 

3.p. 
Par  īres līguma laušanu …. iesniegums 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

Pamats: .. p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: …..  iesniegums saņemts 31.08.2017., Vaiņodes novada 
pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1009, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli …pag., Vaiņodes 
nov., sakarā ar pārcelšanos uz patstāvīgu dzīvi .. Parādu segs 6 mēnešu laikā. 

Konstatēts: Īres līgums ar … noslēgts 2001. gada 01. februārī. 
Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs izskatot iesniegumu, piekrīt lauzt īres līgumu. 
Konkrētajai personai ir 115,16 eiro parāds par komunālajiem maksājumiem. Personai sastādīta 
vienošanās par parāda atmaksu Nr. 2018/01. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai 
dome var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un Tautsaimniecības jautājumu 
attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
  
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Lauzt īres līgumu ar  …  p.k. … par dzīvokli …. Vaiņodes nov. 
3.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 28.02.2018. 
3.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un … izpildei. 
3.4. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
 

4.p. 
Par  nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

Pamats: …, p.k. …, adrese: „..”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 19.01.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/64, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“…”, ar kadastra Nr. …., kura sastāvā ir četras zemes vienības. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu … zemes gabalu apmēram 0,283  ha platībā. Savienot īpašumus „…” ar kadastra Nr…., 
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0,13 ha platībā, „…” ar kadastra Nr. …, 0,15 ha platībā un pievienot klāt atdalīto zemesgabalu apmēram 
0,283 ha platībā. Jaunajam īpašumam izveidot jaunu nosaukumu „…”. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 75,04 ha, sastāv 
no četriem zemes gabaliem: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 32,52 ha, sastāv no: 14,49 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 12,6 ha meži, 1,47 ha krūmāji, 3,15 ha purvi, 0,21 ha 
zem ūdens, 0,15 ha zem ceļiem, 0,45 ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 13,7 ha, sastāv no: 3,4 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1,7 ha meži, 0,2 ha krūmāji, 3,8 ha zem ūdens, 1,91 ha 
zem ēkām, 0,5 ha zem ceļiem, 2,19 ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis: Sportam 
un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas – NĪLM:0503. 

 
 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 25,67 ha, sastāv no: 25,18 ha 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,17 ha zem ūdens, 0,32 ha zem ceļiem. Zemesgabala 
lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 
NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …., ar kopējo platību 3,15 ha, sastāv no: 1,11 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1,8 ha meži, 0,24 ha krūmāji. Zemesgabala lietošanas 
mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

  
Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 0,13 ha, sastāv no viena 
zemes gabala: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 0,13 ha, sastāv no: 0,12 ha zem 
ēkām, 0,01 ha zem ceļiem. Zemesgabala lietošanas mērķis: vienstāva un divstāvu daudzīvokļu 
māju apbūve - NĪLM: 0701. 
 

Nekustamais īpašums ar kad. Nr…., ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 0,15 ha, sastāv no viena 
zemes gabala: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …., ar kopējo platību 0,15 ha, sastāv no: 0,14 ha zem 
ēkām, 0,01 ha zem ceļiem. Zemesgabala lietošanas mērķis: vienstāva un divstāvu daudzīvokļu 
māju apbūve - NĪLM: 0701. 
 

Nekustamie īpašumi ir instrumentāli uzmērīti un ierakstīti zemesgrāmatā.  Īpašnieks ….. 
 
Pamatojoties uz:  
Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 27.punktu.  
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu. 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu. 
Zemes ierīcības likuma, 8.panta 1.daļas 3.punktu, 9.panta 1.daļu. 
02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 
Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Piekrist nekustamo īpašumu robežu pārkārtošanai „…”, ar kadastra apzīmējumu …, „..”, ar kadastra 
apzīmējumu …, un „….”, ar kadastra apzīmējumu …  

4.1.1. Pārkārtojot zemesgabala platība ar nosaukumu „…” ar kadastra apzīmējumu …platība 
mainās no 13,7 ha uz 13,417 ha. 

4.2. Savienot nekustamos īpašumus „…” ar kadastra Nr…., 0,13 ha platībā, „…” ar kadastra Nr. …, 
0,15 ha platībā un pievienot klāt atdalīto zemesgabalu apmēram 0,283 ha platībā. 
 4.2.1. Jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirt nosaukumu „…” . 

4.2.2. Noteikt zemes lietošanas mērķi: noliktavu apbūve - NĪLM: 1002. 
4.3. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama, darba uzdevums pielikumā. 
4.4. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices. 
4.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
4.6. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
 

 
5.p. 

Par nekustamā īpašuma domājamo daļu noteikšana, izvērtēšana pašvaldības funkciju pildīšanai 
un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 
5.1. „Embūtes meži”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “Embūtes meži”, ar kad. Nr. 6454 003 0012, sastāv no 
zemesgabala ar kad. apz. 6454 003 0153, 16.27 ha platībā, uz kura atrodas 12,92 ha mežs un citas zemes. 

Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Embūtes pagasta zemesgrāmatas nodalījums 
Nr. 1000 0050 2457. Minētais īpašums nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums 
ir īpašumu pārdot izsolē ar augšupejošu soli saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas 
izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. 
Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) 
rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta 
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma 
noteiktā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var 
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 1 daļas 1. punktu, 2. daļu, 4. panta 1. daļu. 

Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Embūtes meži”, 
ar kad. Nr. 6454 003 0012, zemesgabala ar kad. apz. 6454 003 0153, 16.27 ha platībā, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov.. 

5.1.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
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5.2. "… ". … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Pamats: …, p.k. …, adrese: “… …, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 08.01.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/23, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli “..“…., 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 

Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. … sastāv no … dzīvokļiem, atrodas Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov.. Par dzīvokli  “… kad. apz. …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo 
telpu īres līgums Nr. 268-2017, noslēgts 2017. gada 07. decembrī ar ….. Nekustamais īpašums "…", ar 
kad. Nr. …, kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …, 0.23 ha platībā, uz kura atrodas 18 dzīvokļu 
dzīvojamā māja, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. Dzīvoklis “…” …, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. 
Ierosinājums ir šo dzīvokļu īpašumu pārdot, īrniekam.  

Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu “…., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kopējo 
platību 55.10 kvm. 

Lai sakārtotu nekustamo īpašumu “….. kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un varētu ierakstīt 
dzīvokļa īpašumu zemesgrāmatā, dzīvoklim ir jānosaka domājamās daļas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma 
noteiktā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var 
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta pirmā daļa nosaka,  atvasinātas publiskas 
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5 punktā, noteikts atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes 
loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 45.panta trešā 
daļa, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 
lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem un ceturtā daļa, īrnieks vai 
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli 
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai 
dzīvokļa īpašumu un tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā 
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu 
dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Un Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.2.1 Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums …. ar kadastra apz. …., ir 
kopīpašuma 57/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. …. .,  zemes ar 
kad. apz. …. , “….. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

5.2.2 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums … “…., kad. apz. 
….. ar kopējo platību 55.10 kvm. 
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5.2.3 Uzsākt nekustamā īpašuma “…, ar kad. apz. …, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
atsavināšanas procedūru. 

5.2.4 Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem. 

 

5.3. …, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 

Pamats: .., p.k …, … Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 29.12.2017, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2017/1391, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli …, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. … sastāv no 18 dzīvokļiem, atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Par konkrēto dzīvokli  .., kad. apz. …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 281-2017, noslēgts 2017. gadā 29. decembrī ar …Nekustamais 
īpašums …, ar kad. Nr. … kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. ….., 0.2420 ha platībā, uz kura 
atrodas 18 dzīvokļu dzīvojamā māja, dzīvokļi nodoti pašvaldības īpašumā. Minētais dzīvoklis … … 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju 
pildīšanai. Ierosinājums ir šo dzīvokļu īpašumu pārdot, īrniekam.  

Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar 
kopējo platību 41 kvm. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma 
noteiktā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var 
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta pirmā daļa nosaka,  atvasinātas publiskas 
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5 punktā, noteikts atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes 
loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 45.panta trešā 
daļa, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 
lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem un ceturtā daļa, īrnieks vai 
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli 
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai 
dzīvokļa īpašumu un tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Un Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.3.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams dzīvoklis …, kad. apz. …ar kopējo 
platību 41 kvm. 

5.3.2. Uzsākt nekustamā īpašuma …, ar kad. apz. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
atsavināšanas procedūru. 
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5.3.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam atvērt 
dzīvokļa īpašumu dzīvoklim …, ar kad. apz. …. 

5.3.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem. 

 

5.4. …., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. 

Pamats: ….., p.k. …. adrese: …., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 26.10.2016., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1095, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli …, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 
 
Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. … sastāv no 21 dzīvokļiem, atrodas Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Par dzīvokli  …, kad. apz. …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 35-2014, noslēgts 2014. gada 18. decembrī ar …. Nekustamais 
īpašums …, ar kad. Nr. … kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …., 0.4466 ha platībā, uz kura atrodas 
21 dzīvokļu dzīvojamā māja, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. 
Dzīvoklis …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams 
pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo dzīvokļu īpašumu pārdot, īrniekam.  
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar 
kopējo platību 90.20 kvm. 
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu …, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., un varētu ierakstīt dzīvokļa 
īpašumu zemesgrāmatā, dzīvoklim ir jānosaka domājamās daļas. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma 
noteiktā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var 
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta pirmā daļa nosaka,  atvasinātas publiskas 
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai 
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5 punktā, noteikts atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes 
loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā. 45.panta trešā 
daļa, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, par kuru 
lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, 
to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes locekļiem un ceturtā daļa, īrnieks vai 
viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli 
apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai 
dzīvokļa īpašumu un tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 

Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā 
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu 
dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.4.1. Noteikt, 902/20489 domājamās daļas dzīvoklim Nr. … daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu …, kas 
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atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. … un piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 
… 
5.4.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “…”, kad. apz. 
…. ar kopējo platību 90.20 kvm. 
5.4.3 Uzsākt nekustamā īpašuma :…”, ar kad. apz. …., kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. atsavināšanas procedūru. 
5.4.3 Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, 
Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un 
novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem. 
 
5.5. Par nekustamā īpašuma „Varķes dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “Varķes dīķis”, ar kad. Nr. 6492 002 0249, sastāv no 
zemesgabala ar kad. apz. 6492 002 0249, 10.94 ha platībā, uz kura atrodas 5,9 ha mežs un 4,92 zem 
ūdens un citas zemes. 

Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas 
nodalījums Nr. 1000 0035 4876. Minētais NĪ pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju 
pildīšanai. Ierosinājums ir šo NĪ pārdot izsolē ar augšupejošu soli pamatojoties uz Publiskas personas 
finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Pienākums lietderīgi rīkoties ar 
finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība rīkojas ar finanšu līdzekļiem un 
mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas 
izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami 
augstāku cenu; 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma 
noteiktā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var 
lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3. panta 1 daļas 1. punktu, 2. daļu, 4. panta 1. daļu. 

Tautsaimniecības jautājumu attīstības komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  
Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Iveta Mame, Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.5.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Varķes dīķis”, 
ar kad. Nr. 6492 002 0249, zemesgabala ar kad. apz. 6492 002 0249, 10.94 ha platībā, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.. 

5.5.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

 
6.p. 

Par apkures tarifa apstiprināšanu Tirgoņu ielā 23 Vaiņodē 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedis/ekonomists sadarbībā ar komunālās nodaļas vadītāju Edgaru 
Auderu izstrādājis apkures tarifu adresē Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē. 
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Tirgoņu iela 23 katlumājas izmaksas   

Nr.p.k. Izmaksu veids Izmaksas (EUR) Piezīmes 

 1 2 4 

periods no 01.01.2017-31.12.2017   

1 Darbinieku atalgojums 7539,51 Aprēķini 

2 Darba devēja VSAOI 1778,57 Aprēķini 

3 Elektrības izdevumi 354,9 Rēķins 

4 Apkures izdevumi 6865,5 Aprēķini 

5 Pamatlīdzekļu nolietojums 24,11 Aprēķini 

 Kopā: 16562,59  

    

Apkures sezona   

01.01.2017-10.05.2017 130  

01.10.2017-31.12.2017 92  

Kopā:  222  

    

Apkurināmās platības (m2): 2217,2  

Mūzikas skola 569,5  

Kultūras nams 1104,7  

Ēdnīca  543  

    

1m2 apkures izmaksas diennaktī(EUR) 0,034  

    

Summa bez PVN par 1 m2 diennaktī PVN (21%) Summa ar PVN 

0,034  0,01 0,04 

    

Pakalpojumi:  

2017.07.14 Alimpex  37-2017 194,04 skursteņu tīrīšana 

 
Apkures sezona:  

01.01.2017-10.05.2017 130 dienas 

01.10.2017-31.12.2017 92 dienas 

   222 dienas 

     
divi kurinātāji sāk kurināt ar 12.10.2017 

viens kurinātājs sākot ar 01.05.2017  
 
Elektrība, darba alga: 
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Malka: 

Kultūras nams  Mūzikas skola 

Mēnesis m3 summa  Mēnesis m3 summa 

Janvāris 41 943  Janvāris 18 414 

Februāris 25 575  Februāris 10 230 

Marts 30,5 701,5  Marts 15 345 

Aprīlis 16 368  Aprīlis 15 345 

Maijs 16 368  Maijs 5 115 

Jūnijs 0 0  Jūnijs 0 0 

Jūlijs 0 0  Jūlijs 0 0 

Augusts 0 0  Augusts 0 0 

Septembris 0 0  Septembris 0 0 

Oktobris 25 575  Oktobris 5 115 

Novembris 39 897  Novembris 8 184 

Decembris 25 575  Decembris 5 115 

 217,5 5002,5   81 1863 
 
Pamatlīdzekļi: 

Kultūras nams Tirgoņu iela 23 
     

1072,44 gada 
nolietojums 

1161 m2 kultūras nama platība 

24,11 
  

26,1 m2 katlumājas platība 
 

 
Apkurināmās platības: 

  Telpu grupas kopējā platība Apkurināmā platība 

Mūzikas skola 569,5 569,5 

Kultūras nams 1161 1104,7 

Ēdnīca 699,4 543 

Kopā: 2429,9 2217,2 
 
Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldībām” 21. panta  pirmās daļas 14. punkta  d apakšpunktu, 12. pantu  
un Finanšu komitejas 13.02.2018. lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 

A.BērziņšG.BirmanisA.BērziņšG.BirmanisA.BērziņšDD G.BirmanisDD

1 464,38 3355 0,138 192 200 26,5 27,6 574,65 135,56 535,09 126,2

2 470,47 3405 0,138 168 168 23,18 23,18 505,7 119,29 462,46 109,1

3 375,72 2628 0,143 192 180 27,46 25,74 499,71 117,88 420,42 99,18

4 411,57 2922 0,141 173 173 24,39 24,39 693,77 163,66 434,65 102,5

5 329,01 2245 0,147 80 11,76 205,92 48,58

10 382,91 2816 0,136 204 112 27,74 15,23 514,45 121,36 271,24 63,99

11 366,98 2679 0,137 180 180 24,66 24,66 528,36 124,64 513,37 121,1

12 441,9 3324 0,133 184 180 24,47 23,94 738,02 174,1 641,7 151,4

190,16 164,74 4260,58 1005,1 3278,93 773,5

AlgaElektrības aprēķins

Kopā:

MēnesisSumma KW/h1kw/h EUR

Stundas
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Apstiprināt Vaiņodes novada komunālās nodaļas sniegto apkures pakalpojuma izcenojumu katlu 
mājā Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē , Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par 1m2 diennaktī 0.034 euro bez PVN. 
Summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis. 
6.2. Izcenojums stājas spēkā ar 2018.gada 21.februāri. 
6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajai nodaļai izpildei. 
  

 
7.p.  

Par sadarbību Latvijas valsts simtgadei veltītā projektā – Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkursā “Mana zeme skaistā” 

/ziņo: Z.Mickus/ 
 
Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts  iesniegums no nodibinājuma “Zinātnes un inovāciju parks” valdes 
priekšsēdētāja Jāņa Letinska, ar lūgumu atbalstīt projekta īstenošanu, piešķirot līdzfinansējumu 187 euro 
apmērā, projekta interneta risinājuma izveidei, kas nodrošinātu novada skolu skolēnu darbu ievietošanu, 
aplūkošanu un balsošanu. 
Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros tiek īstenots projekts – Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkurss “Mana zeme skaistā”. Projekta darba grupa ir uzrunājusi Vaiņodes internātpamatskolu, 
Vaiņodes vidusskolu, un aicinājusi iesaistīties projekta radošajās aktivitātēs. Projekta mērķis ir stiprināt 
Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot radošas aktivitātes. 
Projekta vajadzībām tiks veidota mājas lapa www.manazemeskaista.lv, kurā katrs skolēns varēs ievietot 
savus attēlus, lai tos varētu aplūkot un par tiem nobalsot lapas apmeklētāji. Labāko darbu autori saņems 
apbalvojumus, un viņu radītos attēlus par projekta līdzekļiem izgatavos kā foto gleznas. Izgatavotās foto 
gleznas nogādās skolās un izvietos skolas telpās. 
Vaiņodes novada skolām par projekta līdzekļiem plānots izgatavot 20 foto gleznas par kopējo summu 
600 euro. 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām 12.pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai 
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 06.02.2018. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu 
komitejas sēdes lēmumu, un Finanšu komitejas 13.02.2018. lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Piedalīties Latvijas simtgades pasākumu ietvaros projektā “Mana zeme skaistā” ar līdzfinansējumu 
no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta 187.00 euro apmērā. 
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un nodibinājumam 
“Zinātnes un inovāciju parks”. 

 

8.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles noteikumu projekta 

apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas kustamas 
mantas pārdošana mutiskā izsolē ar augšupejošu soli: 
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1) Automašīna, vieglais pasažieru, marka, modelis: VW PASSAT VARIANT, reģ.Nr. EZ 
3547, izlaiduma gads: 1992. Degvielas veids: Benzīns. Pilna masa 1700 kg. Nobraukums 
373792 km. Automašīnai tehniskās apskate līdz 10.10.2018. Automašīna ir Vaiņodes 
novada pašvaldības īpašums, saskaņā  ar  transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību  Nr. AF 
1185159. Izsolāmās Mantas atrašanās vieta  Vienības ielā 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  
2) Pasažieru autobuss, marka, modelis: MERCEDES BENZ 0303, reģ.Nr. EL 5114, 
izlaiduma gads: 1977. Degvielas veids: Dīzeļdegviela. Pilna masa 12400 kg. Nobraukums 
540560 km. Automašīnai tehniskās apskate līdz 24.05.2016. Automašīna ir Vaiņodes 
novada pašvaldības īpašums, saskaņā  ar  transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību  Nr. AF 
1185162. Izsolāmās Mantas atrašanās vieta Vienības ielā 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 
3) Automašīna, vieglais pasažieru, marka, modelis: AUDI 80, reģ.Nr. DA 4852, izlaiduma 
gads: 1984. Degvielas veids: Benzīns. Pilna masa 1410 kg. Nobraukums 651372 km. 
Automašīnai tehniskās apskate līdz 06.10.2017. Automašīna ir Vaiņodes novada 
pašvaldības īpašums, saskaņā  ar  transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību  Nr. AF 1186293. 
Izsolāmās Mantas atrašanās vieta Vienības ielā 6, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

Izsolīta tiek katra Manta atsevišķi, ievērojot šajā punktā norādīto secību. 
Izsole tiek organizēta ar mērķi veicināt godīgu konkurenci automašīnu pirkšanas- pārdošanas tirgū, 
tādejādi sekmējot Vaiņodes novada pašvaldībai gūt reālajiem tirgus apstākļiem atbilstošus ienākumus 
no savā īpašumā esošajām  atsavināmām kustamām Mantām. 
Izsole notiek 2018.gada 12.martā plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 3.stāva zālē. 
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
Maksāšanas līdzeklis – euro. 
Izsoles solis – EUR  20.00 
Pašvaldībai piederošās kustamās novērtēšanu veica sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās 
atbildības obligātās apdrošināšanas tehniskais eksperts Aldis Kārkliņš Sertifikāts sērija AA Nr. 021, 
derīgs no 07.12.2016. līdz 06.12.2019. 
Mantas sākumcena: 

1. automašīnai VW PASSAT VARIANT, reģ.Nr. EZ 3547 – EUR 200.00, sākumcenai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 42.00 kopā EUR 242.00; 
2. autobusam MERCEDES BENZ 0303, reģ.Nr. EL 5114 – EUR 1000.00 sākumcenai 
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 210.00, kopā EUR 1210.00; 
3. automašīnai AUDI 80, reģ. Nr. DA 4852 – EUR 150.00 sākumcenai pieskaitāms pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 31.50, kopā EUR 181.50; 

 
Pamatojoties uz:  
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka publiskas 
personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē 2.daļa publisku personu mantas atsavināšanas 
pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā 
paredzētajos gadījumos. 6.panta otrā un trešā daļa nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas publiskas 
personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta 
institūcija. Lēmumā par atsavināšanu norāda atsavināšanas veidu.  
Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 17.punktu 
un Finanšu komitejas 13.02.2018. lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsoles noteikumu projektu  
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8.2. Izsole notiek 2018.gada 12.martā plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 
23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē. 

8.3. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

8.4. Izsoles solis – EUR  20.00 

8.5. Mantas sākumcena:  
8.5.1. automašīnai VW PASSAT VARIANT, reģ.Nr. EZ 3547 – EUR 200.00, 
sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 42.00 kopā 
EUR 242.00; 
8.5.2. autobusam MERCEDES BENZ 0303, reģ.Nr. EL 5114 – EUR 1000.00 
sākumcenai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 210.00, kopā 
EUR 1210.00; 
8.5.3. automašīnai AUDI 80, reģ. Nr. DA 4852 – EUR 150.00 sākumcenai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 31.50, kopā EUR 181.50; 

8.6. Dalības maksa EUR  10.00 (desmit euro 00 centi) . 

8.7. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās Mantas vērtības: 

 8.7.1.par automašīnu VW PASSAT VARIANT, reģ. Nr. EZ 3547 – EUR 20.00, 
summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 4.20, kopā 
EUR 24.20; 
8.7.2. par pasažieru autobusu MERCEDES BENZ 0303, reģ.Nr. EL 5114 – EUR 
100.00 summai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 21.00, 
kopā EUR 121.00; 
8.7.3. par automašīnu AUDI 80, reģ.Nr. DL 4852 – EUR 15.00 summai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% EUR 3.15, kopā EUR 18.15 

 

8.8. Punktā 8.6. un 8.7. minētie maksājumi veicami AS SEB bankā - kods: UNLALV2X, konts: LV33 
UNLA 0012 0111 3065 0 vai AS Swedbank, kods: HABALV22, konts: LV28HABA 0551 0177 2752 4 
vai Vaiņodes novada domes kasē Raiņa iela 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā,  Vaiņodes novadā, LV-
3435, ar norēķinu karti. 

8.9. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā . 

9.p. 
Par sociālā dienesta nolikuma grozījumiem 

/ziņo: I.Mame/ 
 

Sociālā dienesta vadītāja Eva Dolbina izstrādāja priekšlikumus grozījumiem 23.07. 2009. Vaiņodes 

novada Sociālā dienesta nolikumā, kurā tika konstatētas tehniskas kļūdas. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un Sociālo, izglītības un 

kultūras komitejas 06.02.2018. sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

9.1. Izdarīt grozījumus 23.07. 2009 Vaiņodes novada Sociālā dienesta NOLIKUMĀ  
9.1.1. Nolikumā  2. punktā svītrot vārdu “palīdzības” . 
9.1.2. Nolikumā  3. punktā svītrot vārdu “palīdzības”. 
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9.1.3. Nolikumā  4. punktā no vārdu salikumā Vaiņodes novada domes sociālais dienests” 
svītrot vārdu “domes”. 
9.1.4. Nolikuma   11.8 punktu izteikt šādā redakcijā:  

“11.8. Sagatavo un iesniedz izskatīšanai novada domē priekšlikumus par jaunu sociālās 
palīdzības pakalpojumu veidu ieviešanu, kā arī pastāvošo sociālās palīdzības pakalpojumu 
pilnveidošanu, veicinot sociālās palīdzības pakalpojumu tīkla izveidi un attīstību” 

 9.1.5. Papildināt nolikumu ar VI.nodaļu Nobeiguma noteikumi un 20.punktu: 
“20. Nolikums, tā grozījumi un papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
apstiprināšanas domes sēdē” 

9.2. Pārējie nolikuma nosacījumi nemainās. 
 

10.p.  
Par dzīvokļa piešķiršanu 

 

Izslēgts 

 
11.p.  

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 
Pamats: …, p.k. …, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 08.02.2018., iereģistrēts ar 
Nr.2.1.11/2018/123, ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu … adresē …., Vaiņodē. Viņš piedeklarējās 
īpašniecei nezinot un arī nedzīvo šajā adresē. 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 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, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Anulēt …., p.k. 210382-11907, deklarēto dzīvesvietu …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV-3435 
11.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
11.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
11.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 
11.5. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 

 
12.p.  

Par atļauju deklarēt dzīvesvietu 



17 
 

 
Pamats: …, p.k. …, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 03.12.2017. iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2017/1355, ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  …..  adresē …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes novadā. Minētajā adresē īres līgumu noslēdzis …  Saņemta  rakstiska piekrišana no īrnieka …, 
ka piekrīt minēto personu dzīves vietas deklarācijai viņa īrētajā dzīvoklī.  
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz 
dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres 
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai 
cita likumiska vai līgumiska pamata. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Atļaut …..deklarēt dzīvesvietu adresē Vienības  ielā … dzīvoklis …, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
12.3. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
 

13.p. 
Par  zemes nomas līguma slēgšanu … iesniegums 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta „…”, ..pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.02.2018., 
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/107, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes 
gabala, ar nosaukumu „…”, kadastra apzīmējums …, 0,4513 ha, ēkas uzturēšanai, jo uz zemes gabala 
atrodas piederoša ēka.  
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. …, kurš sastāv no zemesgabala  ar kadastra 
apzīmējumu …, kopējā platībā 0,9025 ha, iznomāts divām personām ēkas uzturēšanai. Ēka ir piekritīga 
divām personām, atrodas kopīpašumā. Zemesgabals sastāv no 0,7006 ha lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes, 0,0760 ha krūmāji, 0,1109 ha zem ēkām esošā zeme, 0,0150 ha zem ceļiem. Nekustamais 
īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks – Vaiņodes novada pašvaldība. Zemes lietošanas mērķis: 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, NĪLM:0601. Parādu pret Vaiņodes pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu.  
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar .., p.k. .., par daļu no zemes gabala ar nosaukumu “…”, ar kadastra 
apzīmējumu …, kas atrodas …. pag., Vaiņodes nov., 0,4513 ha platībā, līdz 28.02.2023., ēku uzturēšanai. 
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13.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā, 
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
13.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
13.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
13.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, 
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
13.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
13.7. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
 
 

14.p. 
Par  zemes ierīcības projekta „Nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr…. sadalīšanu” 

apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: SIA „METRUM” iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 01.02.2018., iereģistrēts ar 
Nr. 2.1.11/2018/104, ar lūgumu iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu „…”, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu „…”, ar kopējo platību 65,6 ha, sastāv 
no diviem zemes gabaliem: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 56,7 ha, sastāv no: 43,6 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 11,6 ha meži, 0,3 ha krūmāji, 0,7 zem ūdens, 0,5 ha citas 
zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 8,9 ha, sastāv no: 7 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1,7 ha meži, 0,2 zem ūdens. Zemesgabala lietošanas 
mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Īpašnieks SIA “…”. 
 
Ar Vaiņodes novada domes 2017. gada 30. novembra sēdes protokolu Nr. 8, 2.p. “Par nekustamā 
īpašuma “..” kadastra Nr. …  sadalīšanu, tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma sadalīšanu, 
darba uzdevuma izsniegšanu un zemes sadalīšanas projekta izstrādi. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Apstiprināt SIA “METRUM” reģ. Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. … 
14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei un 
SIA “METRUM”. 
14.3. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
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15.p. 
Par  zemes ierīcības projekta „…”, kadastra Nr. … sadalīšanu” apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: SIA „METRUM” iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 07.02.2018., iereģistrēts ar 
Nr. 2.1.11/2018/121, ar lūgumu iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu „…”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. …., ar nosaukumu “..”, ar kopējo platību 179,4 ha, 
sastāv no trīs zemes gabaliem: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …., ar kopējo platību 102,5 ha, sastāv no: 86 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 13,4 ha meži, 1,8 zem ūdens, 1,3 ha zem ceļiem. 
Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 25,6 ha, sastāv no: 22,4 ha meži, 
0,2 zem ūdens, 3 ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu … ar kopējo platību 51,3 ha, sastāv no: 23,3 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 2,2 ha meži, 0,7 ha krūmāji, 24,9 zem ūdens, 0,2 ha zem 
ceļiem. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

 
 
Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Īpašnieks SIA “..”. 
 
Ar Vaiņodes novada domes 2017. gada 30. novembra sēdes protokolu Nr. 8., 3.p. “Par nekustamā 
īpašuma “ …” kadastra Nr. …  sadalīšanu, tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma sadalīšanu, 
darba uzdevuma izsniegšanu un zemes sadalīšanas projekta izstrādi. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Apstiprināt SIA “…” reģ. Nr…., iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “…”, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. …. 
15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei un 
SIA “METRUM”. 
15.3. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
 

16.p. 
Par  zemes ierīcības projekta „….” , kadastra apzīmējums …”, kadastra apzīmējums … un „…”, 
kadastra apzīmējums …. apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu” apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 
Pamats: SIA „Latvijasmernieks.lv” iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 13.02.2018., 
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/136, ar lūgumu iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu par 



20 
 
nekustamo īpašumu „… , kadastra apzīmējums …, „…”, kadastra apzīmējums .. un „Sanatorija 6”, 
kadastra apzīmējums … apvienošanu un robežu savstarpējo pārkārtošanu.  
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “… ar kopējo platību 75,04 ha, sastāv 
no četriem zemes gabaliem: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 32,52 ha, sastāv no: 14,49 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 12,6 ha meži, 1,47 ha krūmāji, 3,15 ha purvi, 0,21 ha 
zem ūdens, 0,15 ha zem ceļiem, 0,45 ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 13,7 ha, sastāv no: 3,4 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1,7 ha meži, 0,2 ha krūmāji, 3,8 ha zem ūdens, 1,91 ha 
zem ēkām, 0,5 ha zem ceļiem, 2,19 ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis: Sportam 
un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas – NĪLM:0503. 

 
 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …., ar kopējo platību 25,67 ha, sastāv no: 25,18 ha 

lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,17 ha zem ūdens, 0,32 ha zem ceļiem. Zemesgabala 
lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – 
NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 3,15 ha, sastāv no: 1,11 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 1,8 ha meži, 0,24 ha krūmāji. Zemesgabala lietošanas 
mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

 
Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 0,13 ha, sastāv no viena 
zemes gabala: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 0,13 ha, sastāv no: 0,12 ha zem 
ēkām, 0,01 ha zem ceļiem. Zemesgabala lietošanas mērķis: vienstāva un divstāvu daudzīvokļu 
māju apbūve - NĪLM: 0701. 
 

Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “….”, ar kopējo platību 0,15 ha, sastāv no viena 
zemes gabala: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 0,15 ha, sastāv no: 0,14 ha zem 
ēkām, 0,01 ha zem ceļiem. Zemesgabala lietošanas mērķis: vienstāva un divstāvu daudzīvokļu 
māju apbūve - NĪLM: 0701. 
 

Nekustamie īpašumi ir instrumentāli uzmērīti un ierakstīti zemesgrāmatā.  Īpašnieks …. 
 
Ar Vaiņodes novada domes 2018. gada 20. februāra sēdes protokolu Nr. 3., 4.p. “Par nekustamo īpašumu 
„…” , kadastra apzīmējums ….., „….”, kadastra apzīmējums … un „…”, kadastra apzīmējums … 
apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu, darba uzdevuma izsniegšanu un zemes sadalīšanas 
projekta izstrādi. 
 
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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16.1. Apstiprināt SIA “Latvijasmernieks.lv” reģ. Nr. 40003783960, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamo īpašumu „…” , kadastra apzīmējums …, „…”, kadastra apzīmējums … un „…”, kadastra 
apzīmējums … apvienošanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu.  
16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei un 
SIA “Latvijasmernieks.lv”. 
16.3. Lēmums pārsūdzams Administratīvā rajona tiesā, Lielā iela 4, Liepāja, LV-3401, viena mēneša 
laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
 

17.p. 
Par vadītāja kultūras jomā apstiprināšanu 

/ziņo: I.Mame/ 
 
Sociālā, izglītības un sporta komiteja izvērtēja visas pieteiktās kandidatūras uz vadītāja kultūras jomā 
amatam. Pieteicās četri kandidāti. Uz pārrunām tika uzaicināti trīs kandidāti. Komiteja nolēma uz domes 
sēdi apstiprināšanai virzīt Gunitu Riežnieci vadītāja kultūras jomā amatam. 
 
Pamatojoties uz likuma  “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 9.punktu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Apstiprināt vadītāja kultūras jomā amatā Gunitu Riežnieci.  
17.2. Darba līgumu slēgt ar 2018.gada 01.martu. 
17.3. Noteikt:  

17.3.1. amata slodzi 1.0;  
17.3.2. amatalgu 800.00 euro mēnesī pirms nodokļu nomaksas;  
17.3.3. pārbaudes laiku uz 3 (trīs) mēnešiem. 

17.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības izpilddirektoram, pašvaldības lietvedei un Gunitai 
Riežniecei izpildei. 
 

18.p. 
Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 62 dzīvoklis 9 izvērtēšanu pašvaldību funkciju pildīšanai un 

atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 
 
Konstatēts: NĪ Raiņa iela 62-9 kad. apz.. 6492 006 4244  001 009 ar kopējo platību 47.50 kvm. NĪ 
kadastrālā vērtība  EUR 1436,00. Īrnieku Raiņa iela 62-9 nav.  
 
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Akts par nekustamā īpašuma Raiņa iela 62, 
Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, (kadastra Nr.6492 006 4244) dzīvokļu īpašumu Nr. 1, Nr. 
2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 11, Nr. 12, Nr. 17. Domājamās daļas ir noteiktas dzīvoklim Raiņa 
iela 62-9. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums 
ir šo NĪ pārdot. 
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu Raiņa iela 62-9, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 47,50 kvm. 

 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. 
Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība 
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar 
mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai 
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu 
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Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums Raiņa iela 62-9, 
kad. apz. 6492 006 4244  001 009 ar kopējo platību 47.50 kvm. 
18.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
18.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam sagatavot izsoles noteikumus. 

 
19.p. 

Par kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoles rezultātiem 

/ziņo: V.Jansons/ 
 
Saskaņā ar 2018.gada 11.janvāra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr. 1, 1.p. “Par 
Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” 
2018.gada 01.februārī plkst. 1100 notika Kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsole. Mutiska 
izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena  par 1 m2 ir EUR 0.28, izsoles solis EUR 0.03. Uz izsoli 
līdz 2018.gada 31.janvāra plkst. 1500 reģistrējies viens dalībnieks SIA “ELIRA-K”. 
Dalībnieks nosola vienu soli un solīšanu pārtrauc. Saskaņā ar izsoles noteikumiem, ja uz izsoli ieradies 
tikai viens izsoles dalībnieks, nomas tiesības iegūst izsoles vienīgais dalībnieks, ja nosolījis vismaz 
vienu soli, to fiksējot protokolā. Pamatojoties uz iepriekš minēto izsoles komisija nolemj: Apstiprināt 
par izsoles uzvarētāju un nomas tiesības uz kultūras nama ēdnīcas telpām 400 m2 platībā, SIA “ELIRA-
K”, reģ.Nr. 42103082499, juridiskā adrese: “Sanatorija “Vaiņode” 8” -4, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
par nosolīto summu EUR 0.31 (nulle euro 31 centi) par 1 (vienu) m2, nomas maksai pierēķināms 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
2018.gada 20.februārī saņemts iesniegums no SIA “ELIRA-K”, ar paziņojumu, ka telpu nomas līgumu 
neslēgs, 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 11.01.2018.Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību 
izsoles noteikumu 8.1.3. punktu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Atzīt Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoli par nenotikušu. 
 

 
20.p. 

Par dzīvokļa īpašuma "Sanatorija "Vaiņode" 8"-3, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu 
pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Konstatēts: NĪ "Sanatorija "Vaiņode" 8", sastāv no zemesgabala 0.1881 ha platībā, ar  kad. apz. 6492 
006 0594 uz kura atrodas daudzdzīvokļu māja, sastāv no 18 dzīvokļiem ar kopējo platību 1 354,10 kvm. 
Daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu "Sanatorija "Vaiņode" 8", ar kad. apz. 6492 006 0594 001 un 
piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0594. Dzīvoklim "Sanatorija "Vaiņode" 8"-3, ar kad. 
apz. 6492 006 0594 001 003 – 57/1000 
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Lai sakārtotu nekustamo īpašumu "Sanatorija "Vaiņode" 8"-3, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes 
pag. un varētu ierakstīt dzīvokli īpašumu zemesgrāmatā ir jānosaka domājamās daļas dzīvoklim 

NĪ "Sanatorija "Vaiņode" 8"-3, kad. apz.. 6492 006 0594  001 003 ar kopējo platību 54.10 kvm. 
NĪ kadastrālā vērtība  EUR 1316,00. Īrnieku “Sanatorija “Vaiņode” 8”-3 nav.  
 
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Minētais dzīvoklis pašvaldībai nav 
nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo NĪ pārdot. 
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu “Sanatorija “Vaiņode” 8”-3, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. ar kopējo platību 54.10 kvm. 

 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. 
Pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona, kā arī kapitālsabiedrība 
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar 
mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai 
lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu 
 
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā 
ietilpstošā kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu 
dzīvojamā mājā esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību. 

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma 
domājamā daļa - daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas 
platībai attiecībā pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo 
platību; 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
20.1. Noteikt, 57/1000 domājamās daļas dzīvoklim Nr. 3 daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu “Sanatorija 
“Vaiņode” 8”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0594 001 un piekrītošajai 
zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0594. 
20.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “Sanatorija 
“Vaiņode” 8”-3, kad. apz. 6492 006 0594  001 003 ar kopējo platību 54.10 kvm. 
20.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības 
vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un novērtēšanu, atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
20.4. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam izstrādāt izsoles noteikumus. 

 
21.p.  

Par civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu 

 
Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma un Ministru kabineta 2017.gada 
26.septembra noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības 
komisijām prasībām 2017.gada 30.novembrī tika izveidota Grobiņas sadarbības  teritorijas  civilās 
aizsardzības komisija, kuras sastāvā ir Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons. 
2018.gada 25.janvāra sēdē komisijas sastāvs tika apstiprināts Grobiņas novada domē. Komisijas sastāvā 
ietilpstošo pašvaldību pārstāvjiem jāapstiprina komisija sekojošā sastāvā. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 18.punktu, 21.panta pirmās daļas 
24.punktu, Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību 
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 7.punktu, 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.1. Apstiprināt Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisiju sekojošā sastāvā: 
 21.1.1. Aivars Priedols (Grobiņas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētājs; 

21.1.2. Jānis Pošeiko (Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Liepājas 2.daļas 
komandieris) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
21.1.3. Juris Grasmanis (Aizputes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks; 
21.1.4. Ojārs Petrēvics (Durbes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks; 
21.1.5. Agris Petermanis (Nīcas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks; 
22.1.6. Uldis Kristapsons (Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks; 
21.1.7. Vija Jablonska (Priekules novada domes priekšsēdētāja) – komisijas priekšsēdētāja 
vietniece; 
21.1.8. Jānis Veits (Rucavas novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja vietnieks; 
21.1.9. Visvaldis Jansons (Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs) – komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks; 
21.1.10. Gints Ešenvalds (pārstāvis no Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes) – komisijas 
loceklis; 
21.1.11. Aivita Vītoliņa (pārstāvis no Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidkurzemes 
pārvaldes) – komisijas locekle; 
21.1.12. Liene Kaļiņina (pārstāvis no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Kurzemes 
reģionālā centra) – komisijas locekle; 
21.1.13. Roberts Bērziņš (pārstāvis no Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes) 
– komisijas loceklis; 
21.1.14. Māris Otaņķis (pārstāvis no Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības) – 
komisijas loceklis; 
21.1.15. Gatis Trankalis (pārstāvis no AS “Sadales tīkli”) – komisijas loceklis; 
21.1.16. Jeļena Mjasņikova (pārstāvis no Slimību profilakses un kontroles centra Liepājas 
Kurzemes reģionālās nodaļas) – komisijas locekle; 
21.1.17. Vilmārs Vecvagaris (pārstāvis no Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 44.kājinieku 
bataljona) – komisijas loceklis. 

21.2. Apstiprināt par Grobiņas sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijas protokolisti Grobiņas 
novada domes pašvaldības administrācijas izpilddsekretāri Ievu Skābardi. 
21.3. Atļaut savienot Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja amatu ar Grobiņas civilās aizsardzības 
komisijas priekšsēdētāja vietnieka amatu. 
21.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Grobiņas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijai. 

 
 

22.p. 
Par domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona komandējumu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 
 
Kurzemes plānošanas reģiona 13.02.2018. iesniegums Nr.2-5.5./25/18, ar lūgumu komandēt Kurzemes 
plānošanas reģiona attīstības padomes locekli Visvaldi Jansonu laika posmā no 2018.gada 04.marta līdz 
07.martam, labās prakses apgūšanas braucienam uz Vitebsku, Baltkrievijā. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta 12.10.2010. noteikumiem Nr.969 „Kārtība, kādā atlīdzināmi ar 
komandējumiem saistītie izdevumi” un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās 
daļas 27.punktu 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 7 (Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Valdis 
Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Lai novērstu interešu konfliktu balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons.  
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
22.1.Komandēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu uz Vitebsku, Baltkrievijā no 
2018.gada 04.marta līdz 2018.gada 07.martam (ieskaitot). Komandējuma mērķis labās prakses 
apgūšanas brauciens. 
22.2. Apmaksāt no pašvaldības budžeta Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam Visvaldim Jansonam 
komandējuma dienas naudu.  
 
Sēdi beidz: plkst. 1600 
 
 
 
Sēdes vadītājs:     /personīgais paraksts/    V. Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolists:   /personīgais paraksts/   E. Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts: 2018.gada 27.februārī 
 


