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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.4 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2019. gada 26.martā 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1500 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Evita Vanaga 
 
Piedalās – Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Valdis 
Līkosts, Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus 
 
Nepiedalās: nav 
 
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, Vita Barakauska, 
grāmatvedis/finansists Ingus Silnieks, sociālā dienesta vadītāja Eva Dolbina, juriste Vēra Rubeze, 
sociālā atbalsta centra “Vaiņode” vadītājs Uģis Melbārdis 
 
Sēdes darba kārtība: 

1. Par zemes nomas līguma slēgšanu 
1.1. /../ iesniegums 
1.2. /../iesniegums 
1.3. /../ iesniegums 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
         2.1. /../ iesniegums 
         2.2. /../ iesniegums 
3. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132,1.0 ha izsoles protokola apstiprināšanu 
4. Par zemes gabala /../ sadalīšanu. 
5. Par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 7. februāra līgumā Nr. 15 “Par medību tiesību nodošanu” 
6. Par nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas” lokālplānojuma  apstiprināšanu. 
7. Par nekustamā īpašuma ” Eglāji” – 2, izvērtēšana pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas          
procedūras uzsākšanu 
8. Par nekustamā īpašuma “Saktas” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
9. Par piedalīšanos projektā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības  
uzlabošanai 
10. Par sociālā atbalsta centra “Vaiņode” uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 
11. Par personas datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumi pieņemšanu 
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12. Par Vaiņodes novada  dzimtsarakstu nodaļas datu aizsardzības noteikumi pieņemšanu 
13. Par Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība apstiprināšanu. 
14. Par 11.11.2016. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 41  izbeigšanu ar /../ 
15. Par 06.10.2016.Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 37 izbeigšanu ar /../ 
16. Par parāda piedziņu no SIA “ Suvenīru darbnīca” reģistrācijas Nr. 44103067089 
17. Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 
18. Par Vaiņodes vidusskolas absolventu salidojuma  pasākuma tāmi un dalības maksu 
19. Par noteikumu “Par kārtību kādā veicams novērtējums par ietekmi uz personas datu aizsardzību” 
projektu 
20. Par 2018. gada 24. jūlija Vaiņodes novada domes sēdes, protokola Nr. 9, 5.p. atcelšanu un jauna 
lēmuma pieņemšanu 
21. Par 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes sēdes, protokola Nr.16, 5.p. atcelšanu un jauna 
lēmuma pieņemšanu 
22. Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles rezultātiem 
 
Balsojums par sēdes darba kārtību: 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1.Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību 
2.Pievienot pie sēdes darba kārtības papildjautājumus: 

 
2.1.1. 23.p. Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem 
2.1.2. 24.p. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu 
2.1.3. 25.p. Par dzīvesvietas deklarēšanu 
2.1.4. 26.p. Par pabalstu Vaiņodes novada represētām personām 

 
 

1.p 
Par  zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 
1.1. /../ iesniegums 
 
Pamats: /../ iesniegums saņemts 14.02.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2019/176, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu, /../ 
 
Konstatēts: nekustamais īpašums /../, kurš sastāv no zemesgabala  ar kadastra apzīmējumu 6492 006 
0362, kopējā platībā 0.3725 ha. Zemesgabals sastāv no zem ēkām un pagalmiem esošas zemes. 
Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder – Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes 
lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101. Uz zemesgabala atrodas 3 ēkas, 
dzīvojamā ēka un 2 palīgēkas.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.punktu. 
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā” 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1.1. Ar 2019. gada 01. aprīli slēgt zemes nomas līgumu ar /../, par zemes gabalu /../ 0.3725 ha platībā, 
līdz 31.03.2024. 
1.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā, 
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
1.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās 
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
1.1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
1.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, 
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
1.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
1.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
1.2. /../ iesniegums 
 
Pamats: /../ iesniegums saņemts 20.02.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2019/199, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu, /../ 
 
Konstatēts: nekustamais īpašums “Centra Mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no 
zemesgabala  ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kopējā platībā 2.43 ha. Zemesgabals sastāv no 
2.43 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, 
piekritīgs – Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama 
zeme, NĪLM:0101. Zemes gabals iznomāts vairākām personām, mazdārziņa vajadzībām. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2, 30.2 un 31. punktiem. 
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.2.1. Ar 2019. gada 01. aprīli slēgt zemes nomas līgumu ar /../, par zemes gabalu ar nosaukumu “Centra 
mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Vībiņos, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
0.06 ha platībā, līdz 31.03.2024.  
1.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
1.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās 
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
1.2.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
1.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, 
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
1.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
1.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
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1.3. /../ iesniegums 
 
Pamats: /../ iesniegums saņemts 26.02.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2019/212, ar lūgumu iznomāt zemes gabalu, /../, kadastra apzīmējums 6492 006 0413, 0.15 ha 
platībā, uz kura atrodas man piederoša ēka ar adresi /../Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.” 
 
Konstatēts: nekustamais īpašums /../, kadastra Nr. 6492 006 0413, kurš sastāv no zemesgabala  ar 
kadastra apzīmējumu 6492 006 0413, kopējā platībā 0.15 ha. Zemes gabals sastāv no 0.15 ha zem ēkām 
un pagalmiem esošas zemes. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder – Vaiņodes 
novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101. Uz 
zemesgabala atrodas divas ēkas, dzīvojamā ēka un 1 palīgēkas. Ēkas ierakstītas zemesgrāmatā, /../ 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5. un 17.punktu. 
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.3.1. Ar 2019. gada 01. aprīli slēgt zemes nomas līgumu ar /../, par zemes gabalu ar nosaukumu 
Sanatorijas iela 2, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0413, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., 0.15 ha platībā, līdz 31.03.2024. 
1.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 28,00 gadā, 
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
1.3.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās 
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
1.3.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
1.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, 
tad lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
1.3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
1.3.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona 
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
 

2.p.  
Par  zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
2.1. /../ iesniegums 
 
Pamats: /../iesniegums saņemts 11.02.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2019/160, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu NR. V321, par zemes gabalu, ar nosaukumu 
„Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kadastra apzīmējums 6492 004 0782, 0.8 ha platībā, 
lauksaimniecības vajadzībām.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V321 ar /../ noslēgts 2014. gada 17. aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0782, 0.8 ha 
platībā, lauksaimniecības vajadzībām uz pieciem gadiem. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
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21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2, 30.2 un 31. punktiem. 
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1.1 Pagarināt 2014. gada 17. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. V321, noslēgtu ar /../, par zemes gabalu 
„Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, kadastra apzīmējumu 6492 004 0782, kas atrodas Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., 0.8 ha platībā, līdz 31.03.2024., lauksaimniecības vajadzībām. 
2.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
2.1.3. 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. 
2.1.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
2.1.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
2.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
2.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona 
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
 
2.2. /../ iesniegums 
 
Pamats: /../ iesniegums saņemts 27.02.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2019/223, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu NR. V57/1, /../, 0.5 ha platībā, personīgās 
palīgsaimniecības vajadzībām uz diviem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V57/1 /../ noslēgts 2010. gada 08. aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Augustes centrs” /../ 0.5 ha platībā personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  
21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 
“Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktiem. 
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1.1 Pagarināt 2010. gada 8. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. V57/1, /../ par zemes gabalu /../ 0.5 ha 
platībā, līdz 31.03.2021., personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. 
2.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1,42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
2.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās 
maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
2.2.4. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
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2.2.5. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
2.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
2.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona 
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
 

3.p. 
Par zemes gabala “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 1.0 ha platībā nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
2019.gada 12. martā plkst. 1000 notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu 
“Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132, 1.0 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. 

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 11.25 (vienpadsmit euro 25 centi) par 1 ha, 
nomas maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) 

Pieteikšanās bija līdz 2019. gada 11. martam , plkst. 1500.  Līdz norādītajam laikam pieteicās 2 
dalībnieki:  

/../ 

Uz izsoli ieradās divi dalībnieki: 
/../ 
Izsolē tik veikti 27 soļi. Nosolītā summa par vienu hektāru ir 281.25 euro. 
 
Pamatojoties uz MK 19.06.2018, noteikumiem Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 43. Iznomātājs nomas līgumu slēdz ar pretendentu, kurš atbilst iznomātāja 
nosacījumiem un ir piedāvājis augstāko nomas maksu. Pretendents paraksta nomas līgumu vai rakstiski 
paziņo par atteikumu slēgt nomas līgumu ar iznomātāju saskaņotā saprātīgā termiņā, kas nav garāks par 
15 darbdienām no nomas līguma projekta nosūtīšanas dienas. Ja iepriekš minētajā termiņā pretendents 
nomas līgumu neparaksta un neiesniedz attiecīgu atteikumu, uzskatāms, ka pretendents no nomas 
līguma slēgšanas ir atteicies. Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 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) 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu un 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Apstiprināt 12.03.2019. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Personīgās 
palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 0132, 1.0 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokolu.  
3.2. Slēgt nomas līgumu ar /../, par zemes gabalu “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas” kad. apz. 
6492 004 0132, 1.0 ha platībā, par nosolīto summu 281.25 euro (divi simti astoņdesmit viens euro un  
25 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN.) 
3.3. Nomas līguma termiņš līdz 2022. gada 31. janvārim. 
3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un pašvaldības grāmatvedībā 
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izpildei. 
3.5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciālists. 
3.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
 

4.p. 
Par zemesgabala  Tirgoņu iela 25B, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sadalīšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Lai sakārtotu un ierakstītu nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 25B, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., kad. apz. 6492 006 0385, zemesgrāmatā, nepieciešams atdalīt no zemesgabala ar kad. apz. 6492 
006 0385, ceļa daļu 0.0551 ha platībā, kurš šobrīd ietilpst nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 25B sastāvā 
un pievienot nekustamajam īpašumam Kalnu iela ar kadastra numuru 6492 006 0537, 1.0 ha platībā. 
Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu Tirgoņu iela 25B, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., kad. Nr. 6492 006 0385, pirms uzmērīšanas 0.3 ha platībā, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 
6492 006 0385, uz kura atrodas /../ piederoša dzīvojamā māja un viena palīgēka. Zemesgabals sastāv 
pirms uzmērīšanas no 0.25 ha – zem ēkām un pagalmiem esošas zemes un 0.05 ha zem ceļiem esošas 
zemes. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme NĪLM 0101. Dzīvojamajai ēkai 
atvērts būvju īpašums un ēka ierakstīta zemesgrāmatā uz /../vārda.  Mērnieki veica zemesgabala 
uzmērīšana un platība pēc mērīšanas samazinājās no 0.3 ha uz 0.2903 ha, no kura ceļa daļa ir 0.0551 ha. 
 
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” 
un 08.12.2015 MK noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumiem. Vaiņodes novada teritorijas 
plānojumu 2013-2024. gadam. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Atdalīt no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0385, 0.2903 ha platībā, zemes vienību 
0.0551 ha platībā. 
4.2. Atdalīto zemes vienību 0.0551 ha platībā, pievienot nekustamajam īpašumam ar nosaukumu Kalna 
iela, kad. Nr. 6492  006 0537, 1 ha platībā, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslā, NĪLM:1101. 
4.3.  Atlikušajai zemes vienībai  apmēram 0.2352 ha platībā, saglabāt nosaukumu Tirgoņu iela 25B un 
saglabāt adresi Tirgoņu iela 25B, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435. 
4.4. Atlikušajai zemes vienībai 0.2352 ha platībā mainīt zemes lietošanas mērķi no lauksaimniecībā 
izmantojama zeme  NĪLM 0101 uz individuālo dzīvojamo māju apbūvei paredzēta zemes vienība 
NĪLM:0601.  
4.5. Lēmumam pievienojams  zemes gabala grafiskais pielikums. 
4.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei un 
SIA “Latvijasmērnieks.lv”. 
4.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
 

5.p. 
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Par grozījumu izdarīšanu 2017. gada 7. februāra līgumā Nr.15 “Par medību tiesību nodošanu” 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Nepieciešams izdarīt grozījumus 2017. gada 7. februāra līgumā Nr. 15, “Par medību tiesību nodošanu”, 
jo ar 2019. gada 27. februāra lēmumu, protokola Nr. 3, 11.p.  nekustamais īpašums “Gravas”, ar kad. 
apz. 6454 003 0091, 32.9 ha platībā tika pārdots mutiska izsolē ar augšupejošu soli. Tātad, nekustamā 
īpašuma īpašnieka maiņa. 
Konstatēts: Līgums Nr. 15 “Par medību tiesību nodošanu” noslēgts ar Mednieku klubu “Embūte”, reģ. 
Nr. 40008018439, noslēgts 2017. gada 7. februārī, spēkā līdz 2022. gada 22. februārim, par medību 
nomas tiesību nodošanu uz nekustamiem īpašumiem: 
 

1. “Viršāji1”, kad. apz. 6454 003 0116, 2.03 ha platībā 
2. “Sprīdīši”, kad. apz. 6454 005 0018, 3.6 ha platībā 
3. “Birznieku ferma”, kad. apz. 6454 003 0156, 3.5 ha 
4. “Darbnīcas”, kad. apz. 6454 004 0147, 2.9 ha 
5. “Lejas Vaiči”, kad. apz. 6454 004 0032, 4.6 ha 
6. “Vībiņu ganības”, kad. apz. 6454 004 0096, 9.9 ha platībā 
7. “Priežkalnu zemes”, kad. apz. 6454 003 0168, 13 ha platībā 
8. “Embūtes senleja”, kad. apz. 6454 003 0168, 11.3 ha 
9. “Taurētājkalns”, kad. apz. 6454 003 0092, 19.5 ha platībā 
10. “Līdzību grantsbedres”, kad. apz. 6454 004 0173, 9.8 ha platībā 
11. “Embūtes Senleja”, kad. apz. 6454 003 0164, 36.5 ha platībā 
12. “Lauku ganības”, kad. apz. 6454 004 0193, 47.5 ha platībā 
13. “Gravas”, kad. apz. 6454 003 0091, 32.9 ha platībā 
14. “Krustkalna grantsbedres”, kad. apz. 6454 003 0090, 4.1 ha platībā 
15. “Centra ganības”, kad. apz. 6454 004 0303, 10.15 ha platībā 
16. “Pumpura kūtiņas”, kad. apz. 6454 003 0155, 0.5 ha platībā 
17. “Pumpuri 1”, kad. apz. 6454 003 0344, 0.6 ha platībā 
18. “Pie Pakalniem”, kad. apz. 6454 003 0062, 1.9 ha platībā 

 
Priekšlikums svītrot no līguma 1.1. punkta 13.apakšpunktu 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1.Izdarīt grozījumus 2017. gada 7. februārī noslēgtajā līgumā Nr. 15, “Par medību tiesību nodošanu”  
noslēgtu starp Mednieku klubu “Embūte”, reģ. Nr. 40008018439 un Vaiņodes novada domi un svītrot 
no 1.1. punkta 13.apakšpunktu. 
5.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
5.3. Uzdot zemes lietu speciālistam izdarīt veikt grozījumus  2017. gada 7. februāra zemes nomas līgumā 
Nr. 15. 
5.4. Zemes nomas līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja 
līgums netiek parakstīts, tad domes lēmums par grozījumiem zemes nomas līgumā zaudē spēku. 
5.5. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam un grāmatvedībai 
izpildei. 
5.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

6.p. 
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Par nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas” lokālplānojuma apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
 Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta pirmo daļu un 25.pantu, 
14.10.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentiem” 88.1.apakšpunktu, saskaņā ar Vaiņodes novada domes 28.02.2013. 
saistošajiem noteikumiem Nr.4 “Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 2013-2024. Gadam, Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”, kā arī  ņemot vērā Vaiņodes novada domes 
25.09.2018. lēmumu,  sēdes protokola Nr. 13, 15.p. „Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas 
plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Lielbātas Saktas”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes 
novadā” un Vaiņodes novada domes 29.01.2019. sēdes lēmumu, protokola Nr. 2, 20.p. “Par 
lokālplānojuma projekta nekustamajam īpašumam “Lielbātas Saktas”, kadastra Nr. 6492 006 0692, 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. 
 Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmā daļa, vietējās pašvaldības teritorijas 
plānojumu un lokālplānojumu apstiprina ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Tie stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
Otrā daļa, paziņojumu par saistošo noteikumu pieņemšanu vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc 
saistošo noteikumu apstiprināšanas publicē oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā 
un ievieto pašvaldības mājaslapā internetā. Lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam 
pievienotos dokumentus vietējā pašvaldība ievieto savā mājaslapā internetā. 
Trešā daļa, lēmumu par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotos dokumentus vietējā 
pašvaldība nosūta par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgajai ministrijai. 
 Lokālplānojuma redakcija tika publiski apspriesta, sanāksme 22.02.2019., novada 
iedzīvotāju iebildumi nav saņemti un ņemot vērā, ka saņemtie institūciju atzinumi ir pozitīvi Vaiņodes 
novada dome nolemj:  
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, 
Valdis Līkosts, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Iveta Mame, Sandra Grosberga), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Lielbātas Saktas”, kadastra Nr. 6492 006 0692, Vaiņodes pagastā, 
Vaiņodes novadā,, lokālplānojuma redakciju un izdot tā grafiskās daļas karti “Teritorijas funkcionālais 
zonējums” un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus.  
6.2. Izdot Vaiņodes novada domes saistošos noteikumus Nr.2 “Lokālplānojums nekustamajam 
īpašumam “Lielbātas Saktas”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā ”. 
6.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības projektu koordinatoram Oskaram Zvejam divu nedēļu laikā 
no lēmuma pieņemšanas nodrošināt paziņojuma par lēmuma 1.punktā minēto saistošo noteikumu 
pieņemšanu publicēšanu laikrakstā, oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 
6.4. Nodrošināt paziņojuma par lēmuma 6.1.punktā minēto saistošo noteikumu pieņemšanu 
publicēšanu Vaiņodes novada domes mājaslapā www.vainode.lv, norādot, ka ar saistošajiem 
noteikumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.lv. 

 

7.p. 

Par nekustamā īpašuma ” Eglāji” – 2, izvērtēšana pašvaldības funkciju pildīšanai un 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

Pamats: /../ 

Konstatēts: Nekustamais īpašums “Eglāji” ar kad. Nr. 6454 004 0221, kurš sastāv no zemesgabala ar 
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kad. apz. 6454 004 0221, 0.2300 ha platībā, uz kura atrodas 2 dzīvokļu dzīvojamā māja. Adrese: 
“Eglāji”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. Nekustamais īpašums atrodas lauku teritorijā, ārpus ciema. Ēka 
atrodas sliktā tehniskā stāvoklī. 

Dzīvoklis Nr.1 ar kadastra numuru 6454 900 0015, 50m2 platībā, kas sastāv no Dzīvokļa īpašuma Nr.1 
un kopīpašuma 50/92 domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas un zemes (kadastra apzīmējums 6454 
004 0221), /../. 

Dzīvoklis Nr. 2 ar kadastra numuru 6454 900 0045, 42 m2 platībā, kas sastāv no Dzīvokļa Nr.2 un 
kopīpašuma 42/92 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 6454 004 0221 001) un zemes 
(kadastra apzīmējums 6454 004 0221), pieder Vaiņodes novada pašvaldībai.  

Dzīvoklī Nr. 2 īrnieku nav, jo dzīvoklis nav piemērots dzīvošanai. Pašvaldībai, lai apsaimniekotu šo 
īpašumu nepieciešami lieli finansiāli ieguldījumi. Dzīvoklis atrodas ārpus ciema teritorijas, tādēļ arī 
nevienam nav interese par šo dzīvojamo platību. Pirms dzīvoklis tika nodots pašvaldībai, īpašnieks bija 
Mājokļu aģentūra, kura savulaik rīkoja Dzīvokļa Nr.2 īres tiesību izsoles (3), neviens nepieteicās. 
Dzīvoklis nav nepieciešams pašvaldībai pašvaldību funkciju pildīšanai. Dzīvokļa Nr. 1 īpašnieks ir 
izteicis vēlēšanos iegādāties Dzīvokli Nr.2, tādējādi sakopjot visu īpašumu. 

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.  

Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Pamatojoties uz Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu un Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
7.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums ” Eglāji” – 2, kad. 
nr.  6454 900 0045 ar kopējo platību 42 m2. 

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

7.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 

8.p. 

Par nekustamā īpašuma “Saktas” atsavināšanas procedūras uzsākšanu  

/ziņo: O. Jurjevs/ 

Pamats: /../ 

Konstatēts: /../ 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā 
īpašuma atsavināšanu.  
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Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, atsevišķos 
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt 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.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants nosaka 
pienākums lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar 
mazāko finanšu  
līdzekļu un mantas izlietojumu un manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai 
par iespējami augstāku cenu. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu un 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

8.1. Uzsākt nekustamā īpašuma "Saktas", ar kad. Nr. 6454 003 0031, zemes vienības kad. apz. 6454 003 
0167, 3.9 ha platībā, Embūtes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 

8.2. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā 
organizēt zemes gabala “Saktas” ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0031, 3.9 ha platībā: 

8.2.1. ierakstīšanu zemesgrāmatā;  

8.2.2. novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem 
Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

8.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam 
izpildei. 

 

9.p. 
Par piedalīšanos projektā “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības 

uzlabošanai 
/ziņo: N.Pāvils/ 

 
Pamats: Lauku atbalsta dienests izsludinātais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības 
programmas 2014. -2020. gadam atbalsta  pasākumā “Ieguldījums meža ekosistēmas noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” aktivitātē “Jaunaudžu retināšana”.   
Priekšlikums projekta ietvaros veikt jaunaudzes retināšanu daļā Vaiņodes novada pašvaldībai 
piederošajā nekustamajā īpašumā “Krūklīši”, zemes īpašuma kadastra numurs 6492 002 0064, 19,84 ha 
platībā.  
 

Nr. 
p. k. 

Zemes 
vienības 
kadastra 

apzīmējums 

Platības atrašanās vieta 

Darbības 
Pasākuma izpildes termiņš 
(datums, mēnesis, gads) un 

rezultāts 
kvartāls1 nogabals1 

platība 
(ha) 

1 64920020064 1 5.1 1.96 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 



12 
 
2 64920020064 1 27.1 1.33 Mežaudzes retināšana 

samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

3 64920020064 2 2 2.07 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

4 64920020064 2 3 0.49 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

5 64920020064 2 4 2.30 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Mistrau., kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

6 64920020064 2 24 0.56 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

7 64920020064 2 28 0.22 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

8 64920020064 2 29.1 1.53 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

9 64920020064 2 30 0.53 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

10 64920020064 3 6 3.08 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

11 64920020064 3 8 0.47 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

12 64920020064 3 9 1.06 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Mistrau., kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

13 64920020064 3 12 3.06 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

14 64920020064 3 24 0.52 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

15 64920020064 3 25 0.66 Mežaudzes retināšana 
samazinot koku skaitu vismaz 
par 500 kokiem vienā hektārā 

30.12.2018. 
Tīraudze, kas atbildīs 2015.gada 
4.augusta MK noteikumu Nr.455 
63.panta nosacījumiem. 

 
Kopējais finansējums īstenojot projektu: EUR 8729,60 ( astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi 
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eiro un 60 centi) 
Pašvaldības budžeta līdzekļi īstenojot projektu: EUR 3344,02 (trīs tūkstoši trīs simti četrdesmit četri 
euro un 2 centi 
Maksimālā atbalsta intensitāte 70 % 
 
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 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu un 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Piedalīties Lauku atbalsta dienests izsludinātā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības 
programmas 2014. -2020. gadam atbalsta  pasākumā “Ieguldījums meža ekosistēmas noturības un 
ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” aktivitātē “Jaunaudžu retināšana”. 
9.2. Piešķirt Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu 3344.02 euro (trīs tūkstoši trīs simti 
četrdesmit četri euro 02 centi) pasākuma īstenošanai. 
9.3. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru Normundu Pāvilu iesniegt Lauku atbalsta dienestā atbalsta 
pasākuma pieteikumu. 
 

10.p. 
Par sociālā atbalsta centra “Vaiņode” uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 

/ziņo: I.Silnieks/ 

 
Ir veikts sniegto pakalpojumu aprēķins  sociālajā atbalsta centrā „ Vaiņode“ . 

Vienas personas faktiskās uzturēšanas izmaksas sociālajā atbalsta centrā  Vaiņode“ aprēķinātas 

456.45 EUR, kas sastāv no trīs komponentēm: 

1) Ēdināšana – 121.50 EUR; 

2) Sociālā aprūpe – 218.22 EUR; 

3) Īre – 116.73 EUR 

Aprēķina tabulas pielikumā. 

Likuma Par pašvaldībām 12. pants: Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 

interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu un 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 

 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, 
Artūrs Blumbergs); PRET – 3 (Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Valdis Līkosts); ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

10.1. Apstiprināt ar 01.04.2019. Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“  sociālās aprūpes pakalpojuma 
maksu mēnesī 456.45 EUR 

10.2. Apstiprināt sociālās atbalsta centra “Vaiņode” vienas porcijas pašizmaksu: 

10.2.1. Brokastis – 1.14 EUR 

10.2.2. Pusdienas – 1.48 EUR 

10.2.3. Launags – 0.50 EUR 

10.2.4. Vakariņas – 0.93 EUR 

10.3. Noteikt Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“   darbiniekiem vienas porcijas cenu pēc patērēto 

pārtikas produktu faktiskajām izmaksām attiecīgajā mēnesī pie kuras summas klāt ir pieskaitāms 

patstāvīgās izmaksas: 

10.3.1. Brokastis – 0.54 EUR par 1 (vienu) porciju; 

10.3.2. Pusdienas – 0.70 EUR par 1 (vienu) porciju; 

10.3.3.  Launags – 0.24 EUR par 1 (vienu) porciju; 

10.3.4. Vakariņas – 0.45 EUR par 1 (vienu) porciju; 

10.4. Uzdot sociālā atbalsta centra” Vaiņode” vadītājam Uģim Melbārdim informēt klientus par 
izmaiņām un izdarīt grozījumus līgumos ar klientiem 

 

11.p. 
Par personas datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumi pieņemšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Vaiņodes novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste I.Umbraška sadarbībā ar pašvaldības juristi 
V.Rubezi izstrādāja noteikumu “Personas datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumi” projektu. 

Šo noteikumu mērķis ir noteikt iestādes vienotu datu subjektu pieprasījumu saņemšanas, izskatīšanas 
un kontroles īstenošanas procesu. Noteikumi attiecas uz visiem iestādes darbiniekiem, kas apstrādā 
personas datus.  
Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), un Finanšu komitejas sēdes 
lēmumu, 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.1. Pieņemt  iesniegto Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas “Personas datu pieprasījumu 
izskatīšanas noteikumi” projektu (pielikumā). 
11.2. Uzdot dzimtsarakstu nodaļas vadītājai sagatavot  parakstīšanai pieņemtos noteikumus.  
11.3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.  
11.4. Lēmuma izraksts izsniedzams: 1.eks. dzimtsarakstu nodaļai 
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12.p. 
Par Vaiņodes novada  dzimtsarakstu nodaļas datu aizsardzības noteikumi pieņemšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Vaiņodes novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste I.Umbraška sadarbībā ar pašvaldības juristi 
V.Rubezi izstrādāja noteikumu “Par Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas datu aizsardzības 
noteikumi” projektu. 

Šie noteikumi nosaka Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas personas datu aizsardzības kārtību. 
Šo noteikumu mērķis ir aizsargāt fizisko personu pamattiesības un brīvības, it īpaši privātās dzīves 
neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi  dzimtsarakstu nodaļā. Šie noteikumi 
attiecas uz pārziņa veikto datu apstrādi – jebkuru darbību, kura tiek veikta ar jebkādu informāciju, kura 
attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. Dzimtsarakstu nodaļā personas datu apstrāde 
tiek veikta elektroniski, izmantojot datorus, programmatūru, internetu utt., kā arī manuāli, reģistrējot 
dokumentus un iekārtojot, glabājot personas lietas. 

 
Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome 

pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), un Finanšu komitejas sēdes 
lēmumu, 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

12.1. Apstiprināt  iesniegtos “ Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas datu aizsardzības 
noteikumi“  projektu  (pielikumā ).  
12.2. Uzdot dzimtsarakstu nodaļas vadītājai sagatavot parakstīšanai iesniegtos noteikumus (lēmuma 
1.punkts).  
12.3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.  
12.4. Lēmuma izraksts izsniedzams: 1.eks. dzimtsarakstu nodaļai 

 
 

13.p. 
Par Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība 

apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Vaiņodes novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste I.Umbraška sadarbībā ar pašvaldības juristi 
V.Rubezi izstrādāja noteikumu “Par Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas dokumentu un arhīva 
pārvaldības kārtība” projektu. 

Šie noteikumi nosaka vienotu dokumentu aprites un glabāšanas kārtību Vaiņodes novada dzimtsarakstu 
nodaļā. Šie noteikumi ir dzimtsarakstu nodaļas iekšējs normatīvs akts, kas saistošs visiem dzimtsarakstu 
nodaļas darbiniekiem. Dokumentu apritē tiek izmantota speciāli iekārtoti žurnāli, kuru nosaukums 
atbilst tajā reģistrējamās dokumentu grupas nosaukumam, vai pašrocīgi datorā izveidotus reģistrus. 
Fizisko un juridisko personu iesniegto dokumentu, kurā ietverts iestādes kompetencē esošs lūgums, 
sūdzība, priekšlikums vai jautājums, kā arī mutvārdos izteikta iesnieguma izskatīšanas un atbildes 
sniegšanas kārtība, noteikta Iesniegumu likumā. Informācijas pieejamību nosaka Informācijas atklātības 
likums, Fizisko personu datu apstrādes likums un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 
2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un 
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 
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Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), un Finanšu komitejas sēdes 
lēmumu, 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

13.1. Pieņemt  iesniegtos  noteikumu projektu  “ Vaiņodes novada dzimtsarakstu nodaļas 
dokumentu un arhīva pārvaldības kārtība”   (pielikumā ).  
13.2. Uzdot dzimtsarakstu nodaļas vadītājai sagatavot parakstīšanai  pieņemtos noteikumus 
(lēmuma 1.punkts). 
13.3.Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.  
13.4. Lēmuma izraksts izsniedzams: 1.eks. dzimtsarakstu nodaļai 

 
 

14.p. 
Par 11.11.2016. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 41  izbeigšanu ar /../ 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Izskatot jautājumu par 2016.gada 11.novembra  Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr.  41 par 
nekustamā īpašuma /../, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  izbeigšanu /../ Vaiņodes novada 
dome konstatē, ka: 

1. /../ 
2. Saskaņā ar Vaiņodes novada domes grāmatvedības datiem Pircējam  uz 01.03.2019.  

ir kavēts maksājums par summu EUR 1002.35 (viens tūkstotis divi eiro un 35 centi) apmērā. 
Pircējs Pārdevējam ir iemaksājis  EUR  529.21  (pieci  simti divdesmit deviņi eiro un 21 cents). 
Pēdējais maksājums veikts  26.07.2017. EUR 52.92 (piecdesmit divi eiro un 92 centi) apmērā.  
Nesamaksātā summa 01.03.2019. ir EUR 2352.48 (divi tūkstoši trīs simti piecdesmit divi eiro 
un 48 centi) (t.sk. likumiskie 6%). 

3. 2018.gada 6.septembrī Vaiņodes novada dome Pircējam nosūtīja Atgādinājumu “Par 
maksājuma kavējumu” (reģistrācijas Nr. 2.1.12/2018/406), ar lūgumu samaksāt kavēto 
maksājumu EUR 663.44 apmērā 10.dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas dienas. Minētajā 
termiņā maksājums netika saņemts.  

4. 2019.gada 11.februārī Vaiņodes novada dome Pircējam atkārtoti nosūtīja Atgādinājumu “Par 
maksājuma kavējumu”, (reģistrācijas Nr. 2.1.12/2019/70)  ar lūgumu samaksāt kavēto 
maksājumu  10 darba dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas dienas.  

5. No Atgādinājuma  nosūtīšanas dienas līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai maksājumi, par 
nekustamā  īpašuma, /../, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs  6492 060 
0319, iegādi nav veikti. 

6. Pircējs nav izpildījis augstāk minētā Pirkuma līguma nosacījumus- nav pilnībā norēķinājies par 
nekustamā īpašuma /../, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 9492 006  
0319, atsavināšanu. Pircējam  ir kavēti maksājumi, kuri pārsniedz viena (1) mēneša termiņu  
(Pirkuma līguma 3.punkta 3.3. apakšpunkts). Līdz ar to Pārdevējam ir tiesības prasīt Pirkuma 
līguma atcelšanu pirkuma cenas nesamaksas dēļ.  

/../ 
Pamatojoties uz augstāk minēto un likumu “ Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punktu, kas 

nosaka, ka “Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, Civillikuma 
1663.pantu, kas nosaka, “ Ja kreditors parādnieka nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts līguma 
izpildīšanā, tad viņš var prasīt tā atcelšanu”, 2019.gada 19.marta Finanšu komitejas atzinumu,   
2016.gada 6.oktobra Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 41 3.punkta 33.un 3.4.un 3.5. 
apakšpunktu, un Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.1. Izbeigt starp Vaiņodes novada domi, reģistrācijas Nr. 90000059071 un /../ 2016.gada 
11.novembrī noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 41, par nekustamā īpašuma /../, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 6492 006 0319, atsavināšanu, par  
nesamaksāto pirkuma summu EUR 2352.46  ( divi tūkstoši trīs simti piecdesmit divi euro un 46 
centi) t.sk. likumiskie 6 %.  
14.2. Uzdot Vaiņodes novada domes juristiem sagatavot Atcēlāja līgumu.  
14.3. Noslēgt Atcelāja līgumu 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
14.4. Iemaksātā pirkuma summa ( 529.21 EUR) netiek atmaksāta.  
14.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts 
stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam.   
14.6. Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79. pirmo 
daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
14.7. Lēmuma izraksts izsūtāms: /../1eks. Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā; 1.eks. 
juristei V.Rubezei 

 
 
 
 

15.p. 
Par 06.10.2016.Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 37 izbeigšanu ar /../ 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Izskatot jautājumu par 06.10.2016.Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 37 izbeigšanu ar /../, 
Vaiņodes novada dome konstatē, ka: 

1. 2016.gada 6.oktobrī starp Vaiņodes novada domi, reģistrācijas Nr. 90000059071 (turpmāk-
Pārdevējs ) un /../ (turpmāk-Pircējs) tika noslēgts Nekustamā īpašuma pirkuma līgums Nr. 37, 
(turpmāk –Pirkuma līgums) par nekustamā īpašuma  /../, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., kadastra numurs 6492 006 0154, atsavināšanu, par atlikušo pirkuma summu EUR 1557.45  
(viens tūkstotis pieci simti piecdesmit septiņi euro un 45 centi).  

2. Saskaņā ar Vaiņodes novada domes grāmatvedības datiem Pircējs Pārdevējam uz 01.03.2019. 
ir samaksājis EUR 396.89 (trīs simti deviņdesmit seši euro un 89 centi). 

a. Uz  01.03.2019. Pircējam uz ir kavēts maksājums EUR 611.64 (seši simti vienpadsmit 
euro un 64 centi) apmērā  Pēdējais maksājums veikts 15.02.2018. (EUR 16.90 apmērā ). 

b. Uz 01.03.2019. Pircējam ir palicis nenomaksāts maksājums EUR 1412.87 (viens 
tūkstotis četri simti divpadsmit euro un 87 centi) apmērā. 

3. 2018.gada 6.septembrī Vaiņodes novada dome Pircējam nosūtīja Atgādinājumu (reģistrācijas 
Nr. 2.1.12/2018/410) “Par maksājuma kavējumu”, ar lūgumu samaksāt kavēto maksājumu EUR 
169.74 apmērā 10.dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas dienas.  Minētajā termiņā 
maksājumi par nekustamā  īpašuma, /../Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iegādi netika  
veikti. 

4. 2019.gada 31.janvārī (reģistrācijas Nr. 2.1.11/2019/124) Vaiņodes novada domē saņemts 
/../iesniegums, kurā izteikta vēlme atsākt maksāt /../,jo iepriekš neesot bijusi iespēja maksāt.  

5. 2019.gada 11.februārī Vaiņodes novada dome (reģistrācijas Nr. 2.1.12/2019/70) Pircējam  
personīgi nodeva parakstīšanai Atgādinājumu “Par maksājuma kavējumu”, ar lūgumu samaksāt 
kavēto maksājumu 581.27 apmērā 10.dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas dienas.    

6. No Atgādinājuma nosūtīšanas dienas līdz šī lēmuma pieņemšanas dienai maksājumi  par 
nekustamā  īpašuma, /../Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. , iegādi  nav veikti. 

7. Pircējs nav izpildījis augstāk minētā Pirkuma līguma nosacījumus- nav pilnībā norēķinājies par 
nekustamā īpašuma /../ Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu. /../ Līdz ar to 
Pārdevējam ir tiesības prasīt Pirkuma līguma atcelšanu pirkuma cenas nesamaksas dēļ.  
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8. Vaiņodes novada dome 2019.gada 8.martā (reģistrācijas Nr.2.1.12/2019/139 ) nosūtīja /../ 
uzaicinājumu ierasties uz 2019.gada 19.marta Finanšu komitejas sēdi, kurā  izskatīts jautājumu 
par  06.10.2016. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 37 izbeigšanu /../. 
 

Pamatojoties uz augstāk minēto un likumu “ Par pašvaldībām”  14.panta otrās daļas 3.punktu, kas 
nosaka, ka “Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) 
racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu”, Civillikuma 
1663.pantu, kas nosaka, “ Ja kreditors parādnieka nokavējuma dēļ vairs nav ieinteresēts līguma 
izpildīšanā, tad viņš var prasīt tā atcelšanu”,   2019.gada 19.marta Finanšu komitejas atzinumu  
06.10.2016. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 37 3.punkta 33.un 3.4.un 3.5. apakšpunktu, un 
Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

15.1. Izbeigt starp Vaiņodes novada domi, reģistrācijas Nr. 90000059071 un  /../  06.10.2016. 
noslēgto Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu Nr. 37, par   nekustamā īpašuma /../, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 6492 006 0154, atsavināšanu, par nesamaksāto 
pirkuma summu EUR  1412.87 (viens tūkstotis četri simti divpadsmit  euro un 87 centi) t.sk. 
likumiskie 6 %.  
15.2. Uzdot Vaiņodes novada domes juristiem sagatavot Atcēlāja līgumu.  
15.3. Noslēgt Atcelāja līgumu 10 darba dienu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. 
15.4. Saskaņā ar 06.10.2016. Nekustamā īpašuma pirkuma līguma Nr. 37 3.punkta 
3.5.apakšpunktu - iemaksātā pirkuma summa (396.89  EUR) netiek atmaksāta.  
15.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai administratīvais akts 
stājas spēkā ar brīdi, kad tas tiek paziņots adresātam.   
15.6.Šo lēmumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta pirmo daļu un 79. pirmo 
daļu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Liepājas tiesu namā (Lielajā ielā 4, Liepājā) 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  
15.7. Lēmuma izraksts izsūtāms: /../ 1eks. Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā; 1.eks. 
juristei V.Rubezei 
 

16.p. 
Par parāda piedziņu no SIA “ Suvenīru darbnīca” reģistrācijas Nr. 44103067089 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Izskatot jautājumu par parāda piedziņu no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Suvenīru darbnīca" 
reģistrācijas Nr. 44103067089, juridiskā adrese Vanagu iela 2,Valmiermuiža,Valmieras pag., Burtnieku 
nov., Vaiņodes novada dome konstatē, ka: 

1. 2018.gada 1.februārī  starp Vaiņodes novada pašvaldību, reģistrācijas Nr. 90000059071  
(Pasūtītājs) un SIA “ Suvenīru darbnīca” reģistrācijas Nr. 44103067089 (Izpildītājs) tika 
noslēgts  Pakalpojuma līgums Nr. SD-18-02-1 (reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.4.45/2018/24) 
(turpmāk –Līgums)  par to, ka Izpildītājs apņēmās nodrošināt (Līguma 1.1. punkts) “ Tūrisma 
norādes zīmju un informatīvo stendu izgatavošanu un uzstādīšanu Vaiņodes novadā 
“ (turpmāk tekstā –Darbs) kurš veicams saskaņā ar darba uzdevumu, darba tāmi un Līguma 
nosacījumiem. Līguma izpildes termiņš bija no 2018.gada 1.februāra līdz kamēr izpildīts  Darbs, 
bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim.   
Līguma kopējā summa  ir EUR 7287.54 (tsk. PVN 21% 1264.78).   
Pamatojoties uz Izpildītāja priekšapmaksas rēķinu, 2018.gada 28.februārī Pasūtītājs samaksāja 
Izpildītājam 50% avansa maksājumu EUR 3643.77 apmērā ( t.i. 50% no kopējās līguma 
summas).  

2. 2018.gada 9.maijā (reģistrācijas Nr. 2.1.12/2018/60) Vaiņodes novada dome nosūtīja 
Izpildītājam vēstuli “ Par pakalpojuma līguma izpildi”, kurā tika atgādināts, ka Izpildītājs nav 
ievērojis līguma nosacījumus, kaut gan Pasūtītājs bija nodrošinājis ar visu nepieciešamo 
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informāciju tūrisma norāžu un informatīvo stendu izgatavošanai., sūtot nepieciešamo 
informāciju uz Izpildītāja e-pastu. No Izpildītāja puses atbilde netika saņemta.  

3. 2018.gada 13.septembrī (reģistrācijas Nr. 2.1.12/2018/435) Vaiņodes novada dome nosūtīja 
Izpildītājam atkārtotu vēstuli par “Pakalpojuma līguma  SD-18-02-1 neizpildi”  ar 
atgādinājumu, ka  Izpildītājam jāatmaksā avansa maksājums EUR 3643.77 apmērā. Atmaksa 
jāveic 10 dienu laikā no Brīdinājuma saņemšanas dienas. Izpildītājs tika brīdināts, ka parāda 
nenomaksās gadījumā pašvaldība būs spiesta vērsties tiesā par parāda piedziņu. Atbilde uz 
Pasūtītāja vēstuli nav saņemta, kā arī parāds –priekšapmaksa EUR 3643.77 apmērā Izpildītājs 
Pasūtītājam nav  atmaksājis.  
 

4. 2019.gada 8.martā (reģistrācijas Nr. 2.1.12/2019/141) Vaiņodes novada dome Izpildītājam 
nosūtīja Uzaicinājumu ierasties uz 2019.gada 19.marta Finanšu komitejas sēdi, kurā tiks 
izskatīts jautājums “ Par parāda piedziņu no SIA “ Suvenīru darbnīca” reģistrācijas Nr. 
44103067089” .  

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām”  21.panta 27.punktu, 
Civillikuma  1425.pantu, 2019.gada 19.marta Finanšu komitejas atzinumu, un Finanšu komitejas sēdes 
lēmumu, 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

16.1. Vērsties tiesā  ar prasības pieteikumu  par parāda piedziņu  EUR 3643.77 (trīs tūkstoši seši 
simti četrdesmit trīs euro un 77 centi) apmērā no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Suvenīru 
darbnīca" reģistrācijas Nr. 44103067089, juridiskā adrese Vanagu iela 2, Valmiermuiža,Valmieras 
pag., Burtnieku nov.,  par labu Vaiņodes novada domei, reģistrācijas Nr. 90000059071. 
16.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristam sagatavot prasības pieteikumu tiesai un līdz 
01.06.2019.iesniegt to tiesā.  
16.3. Atbildīgais par šī lēmuma izpildes kontroli Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektors 
Normunds Pāvils.  
16.4. Lēmuma izraksts izsūtāms: 1.eks. SIA “ Suvenīru darbnīca”, reģistrācijas Nr. 44103067089, 
juridiskā adrese Vanagu iela 2,  Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219; 1.eks. 
pašvaldības juristei Vērai Rubezei; 1.eks. pašvaldības grāmatvedībā. 

 
 

17.p. 

Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 

/ziņo: Z.Mickus/ 

Saņemts 13.03.2019. Nr. 1.10/N32 iesniegums no Grobiņas novada domes Liepājas rajona sporta skolas 

ar lūgumu finansēt trūkstošās Liepājas rajona Sporta skolas treneru algas un paskaidro sekojošo:  

12. martā Latvijas Sporta izglītības iestāžu direktoru padomes valde tikās ar IZM ministri Ilgu 

Šuplinsku, lai runātu par Sporta skolu aktuāliem jautājumiem. Sarunas laikā tika secināts, ka IZM Sporta 

departamenta darbinieki nav informējuši Ministri par trūkstošo finansējumu treneru algām. Līdz ar to 

no Ministrijas puses trūkstošais finansējums treneru algām netiks atrasts. Lai nodrošinātu Vaiņodes 

novada audzēkņu treniņu nodarbības, Liepājas rajona sporta skolai nepieciešams finansiālais atbalsts no 

Vaiņodes novada pašvaldības, lai apmaksātu treneru algas. Tāpēc lūdzu rast iespēju Vaiņodes novada 

domei piešķirt finansējumu treneru algām 775,11 euro mēnesī, ko Liepājas rajona Sporta skola lūdza 

2019. gada 21. janvārī Vaiņodes pašvaldības finanšu komitejai iekļaut Vaiņodes novada domes budžetā, 

ja rastos šāds IZM finansējuma trūkums. 
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No Vaiņodes novada trenējas apmēram 100 bērni. Kopējā nepieciešamā finansējuma summa 

par februāra līdz augusta (ieskaitot) mēnešiem ir 5425,77 euro. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
17.1. Piešķirt finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas treneru algām 775.11 euro mēnesī no Vaiņodes 

novada pašvaldības budžeta. 

17.2. Finansējums tiek piešķirts līdz 2019.gada 31.augustam. 

17.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Grobiņas novada 

domei izpildei. 

 

18.p. 
Par Vaiņodes vidusskolas absolventu salidojuma  pasākuma tāmi un dalības maksu 

/ziņo: Z.Mickus/ 

 

Vaiņodes vidusskolas direktora Zigmunda Mickus iesniegums ar lūgumu apstiprināt 
pasākuma tāmi un dalības maksu Vaiņodes vidusskolas absolventu salidojumam 2019.gada 
04.maijā un  pašvaldības līdzfinansējumu 1446,00 euro mūzikas izdevumiem!  

Pasākums Izdevumi 
Skatuves īre  
(rēķins) 

650,00 euro 

Mūzika  
(Autoratlīdzības līgums) 

1446,00 euro 

Vienreizējie trauki  
(kases ieņēmuma dokuments/rēķins) 

200,00 euro 

Suvenīri 
(rēķins) 

1350,00 euro 

Vienreizējie galdauti, salvetes, kafija, 
tēja, cukurs utt.  
(kases ieņēmuma dokuments/rēķins) 

280,00 euro 

Kūkas 
(kases ieņēmuma dokuments/rēķins) 

320,00 euro 

Dekorēšana 
(kases ieņēmuma dokuments/rēķins) 

154,00 euro 

Kancelejas preces  
(kases ieņēmuma dokuments/rēķins) 

100,00 euro 

KOPĀ 
 

4500,00 euro 

Prognozējamais dalībnieku skaits 450 cilv. 
 

Aprēķins dalības maksai: 
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 4500,00 Euro : 450 cilv. = 10,00 Euro (bez pašvaldības līdzfinansējuma) 

 4500,00 Euro – 1446,00 (pašv. līdzfinans.) = 3054,00 Euro :  450 cilv. = 6,79 Euro (ar 
pašvaldības finansējumu) 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
18.1. Apstiprināt viena cilvēka dalības maksu Vaiņodes vidusskolas absolventu salidojumam 
2019.gada 04.maijā 7.00 euro (septiņi euro 00 centi). 

18.2. Vaiņodes vidusskolas direktors atbildīgs par ielūgumiem un personām, kuras atbrīvojamas no 
dalības maksas uz Vaiņodes vidusskolas salidojumu 2019.gada 04.maijā. 

18.2. Piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu Vaiņodes vidusskolas absolventu salidojumam 2019.gada 
04.maijā trūkstošo summu no kopējās summas 4500.00 euro, bet ne vairāk kā 1500.00 euro. 

18.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

19.p.  

Par noteikumu “Par kārtību kādā veicams novērtējums par ietekmi uz personas datu 

aizsardzību” projektu 

/ziņo: E.Vanaga/ 

Vaiņodes novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste I.Umbraška sadarbībā ar pašvaldības juristi 
E.Vanagu izstrādāja noteikumu “Par kārtību kādā veicams novērtējums par ietekmi uz personas datu 
aizsardzību” projektu. 

Noteikumi nosaka kārtību kādā Vaiņodes novada pašvaldībā un tās iestādēs tiek veikts novērtējums par 
ietekmi uz personas datu aizsardzību. Novērtējuma sagatavošana ir dokumentēts process, kura ietvaros 
novērtētājs intervē personas, kas iesaistītas personas datu apstrādē un aizsardzībā, pārbauda iekšējās 
procedūras, veic vizuālo novērtēšanu un pārbauda dokumentus. Katram personas datu apstrādes 
nolūkam sagatavo atsevišķu novērtējumu. 

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu, kas nosaka, ka dome 
pieņem iekšējos normatīvos aktus (noteikumus, nolikumus, instrukcijas), 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
13.1. Pieņemt  iesniegtos  noteikumu projektu  “Par kārtību kādā veicams novērtējums par ietekmi uz 
personas datu aizsardzību”    (pielikumā ).  
13.2. Noteikumi stājas spēkā ar 2019.gada 1.aprīli.  
13.4. Noteikumi publicējami pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv 
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20.p. 

Par 2018. gada 24. jūlija Vaiņodes novada domes sēdes, protokola Nr. 9, 5.p. atcelšanu un jauna 
lēmuma pieņemšanu  

/ziņo: O.Jēkabsons/ 

Lai atvērtu dzīvokļu īpašumu un ierakstītu zemesgrāmatā dzīvokļus Raiņa iela 36, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. /../, jo Valsts Zemes dienests veicot datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā 
pēc vēsturisko dokumentu izpētes, konstatēja, ka pareizā būve ir ar kad.apz.64920060525002, kas 
sākotnēji pēc 1997.gada inventarizācijas lietas ir bijis šķūnis, bet pēc 2005.gada inventarizācijas kā 
garāža. 2018. gada 24. jūlija Vaiņodes novada domes lēmumā, protokola Nr. 9, 5.p. “Par nekustamā 
īpašuma Raiņa iela /../domājamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu” minēts, ka dzīvokļu kopīpašumu sastāvā reģistrējams šķūnis ar 
kad.apz. 64920060525005, tāpēc nepieciešams atcelt šo lēmumu un pieņemt jaunu lēmumu ar 
piesaistītās ēkas pareizo kadastra apzīmējumu. 

Pamats: /../ 

Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 0525 001 sastāv no 8 dzīvokļiem, 
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Par dzīvokli  /../, kad. apz. 6492 006 0525 001 006, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo telpu īres līgums 2017. gada 10. februāris Nr. 237-
2016 /../Nekustamais īpašums /../ar kad. Nr. 6492 006 0525, kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 
6492 006 0525, 0.78 ha platībā, uz kura atrodas 8 dzīvokļu dzīvojamā māja, šķūnis pieder Vaiņodes 
novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. Dzīvoklis /../Vaiņode, Vaiņode pag., Vaiņodes nov. 
piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo dzīvokļu 
īpašumu pārdot, īrniekam.  

Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu /../, Vaiņodes, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  ar 
kopējo platību 55 kvm. 

Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Raiņa iela /../, kas atrodas Vaiņode, 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. 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

20.1. Atcelt 2018. gada 24. jūlija Vaiņodes novada domes sēdes, protokola Nr.9, 5.p. “Par nekustamā 
īpašuma Raiņa iela 36-6 domājamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu” lēmumu ar tā pieņemšanas brīdi. 
20.2. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Raiņa iela /../ar kadastra 
apz. 6492 006 0525 001 006, ir kopīpašuma 116/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ar kad. apz. 6492 006 0525 001, garāžas ar kad. apz. 6492 006 0525 002,  zemes ar kad. apz. 6492 
006 0525, Raiņa iela /../, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
20.3. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums Raiņa iela /../, kad. 
apz. . 6492 006 0525 001 006 ar kopējo platību 55.00 m2 un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 
116/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0525 001, garāžas 
ar kad. apz. 6492 006 0525 002,  zemes ar kad. apz. 6492 006 0525, Raiņa iela /../, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. 
20.4 Uzsākt nekustamā īpašuma Raiņa iela 36/../, ar kad. apz. 6492 006 0525 001 006, kas atrodas 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 
20.5 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. 
20.6. Lēmums izsniedzams nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam un Valsts zemes 
dienestam. 

 

21.p. 

Par 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes sēdes, protokola Nr.16, 10.3.p. atcelšanu 
un jauna lēmuma pieņemšanu  

/ziņo: O.Jēkabsons/ 

Lai atvērtu dzīvokļu īpašumu un ierakstītu zemesgrāmatā dzīvokļus Raiņa iela 36, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. /../, jo Valsts Zemes dienests veicot datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā 
pēc vēsturisko dokumentu izpētes, konstatēja, ka pareizā būve ir ar kad.apz.64920060525002, kas 
sākotnēji pēc 1997.gada inventarizācijas lietas ir bijis šķūnis, bet pēc 2005.gada inventarizācijas kā 
garāža. 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes lēmumā, protokola Nr. 16, 10.3.p. “Par 
nekustamā īpašuma Raiņa iela /../ domājamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības funkciju 
pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu” minēts, ka dzīvokļu kopīpašumu sastāvā reģistrējams 
šķūnis ar kad.apz. 64920060525005, tāpēc nepieciešams atcelt šo lēmumu un pieņemt jaunu lēmumu ar 
piesaistītās ēkas pareizo kadastra apzīmējumu. 

Pamats: /../ 
Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 0525 001 sastāv no 8 dzīvokļiem, 
atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Par konkrēto dzīvokli  Raiņa iela /../ kad. apz. 6492 
006 0525 001 003, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 226-2016, 
noslēgts 2017. gadā 10. februārī /../. Nekustamais īpašums Raiņa iela 36, ar kad. Nr. 6492 006 0525, 
kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0525, 0.78 ha platībā, uz kura atrodas 8 dzīvokļu 
dzīvojamā māja un garāža ar kad. apz. 6492 006 0525 002. Minētais dzīvoklis Raiņa iela /../, 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 Raiņa iela /../, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  ar kopējo platību 71.20 kvm. 
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Raiņa iela /../, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un 
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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. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.1.Atcelt 2018. gada 27. novembra Vaiņodes novada domes sēdes, protokola Nr.16, 10.3.p. “Par 
nekustamā īpašuma Raiņa iela 36/../domājamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības funkciju 
pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu” lēmumu ar tā pieņemšanas brīdi. 
21.2. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Raiņa iela /../ar kadastra 
apz. 6492 006 0525 001  003, ir kopīpašuma 150/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas ar kad. apz. 6492 006 0525 001, garāža ar kad. apz. 6492 006 0525 002  zemes ar kad. apz. 6492 
006 0525, Raiņa iela /../, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
21.3. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums Raiņa iela /../, kad. 
apz. . 6492 006 0525 001  003 ar kopējo platību 71.20 kvm un pie dzīvokļa piederošā kopīpašuma 
150/1000 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0525 001, garāža 
ar kad. apz. 6492 006 0525 002  zemes ar kad. apz. 6492 006 0525, Raiņa iela /../, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. 
21.4. Uzsākt nekustamā īpašuma Raiņa iela /../, ar kad. apz. 6492 006 0525 001  003, kas atrodas 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 
21.5. 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. 
 

22.p.  
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles rezultātiem 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
2019.gada 20.martā bija paredzēta pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsole:   
1. automašīna, vieglais pasažieru, marka: AUDI 80, reģ.Nr. CA 5676;  
2. traktors K-701, reģ.nr.T6016LF 
Mantas sākumcena:  
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1. automašīnai AUDI 80 - 243.75 euro  plus pievienotās vērtības nodokli 51.19 euro, 
kopā 294.94 euro; 

2. traktoram K-701 – 5 000.00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis 1050.00 euro, 
kopā 6050.00 euro. 

Līdz 2019.gada 19.martam nebija pieteicies neviens pretendents, pamatojoties uz iepriekš minēto 
izsole atzīstama par nenotikušu 

Priekšlikums samazināt izsoles sākumcenu par 20% un likt pašvaldībai piederošās kustamās mantas 
uz atkārtotu izsoli. 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts un 2. daļa nosaka, ka 
publiskas personas kustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē un 2.daļa , 6.panta otrā un trešā daļa 
nosaka, atļauju atsavināt atvasinātas publiskas personas kustamo mantu dod attiecīgās atvasinātās 
publiskās personas lēmējinstitūcija vai tās noteikta institūcija norādot atsavināšanas veidu. Kustamās 
mantas novērtēšanas komisijas sastāvu un mantas nosacīto cenu apstiprina institūcija (amatpersona), 
kura saskaņā ar šā likuma 6.panta nosacījumiem ir tiesīga atļaut attiecīgās mantas atsavināšanu. Mantas 
novērtēšanas komisija novērtēšanai pieaicina vienu vai vairākus sertificētus vērtētājus.  

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
22.1. Atzīt 2019.gada 20.marta kustamās mantas izsoli par nenotikušu. 

22.2. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsoles noteikumu projektu, 
pielikumā. 

22.3.  Pārdot izsolē ar augšupejošu soli Vaiņodes novada pašvaldībai piederošo kustamo mantu:  

22.3.1. vieglo pasažieru automašīnu marka: AUDI, modelis: 80, reģ. Nr. CA 5676, izlaiduma gads 
1986., 

22.3.2.   traktors K-701, reģ.nr.T6016LF, izlaiduma gads 1989. 

22.4. Noteikt izsoles sākumcenu:  

22.4.1. automašīnai AUDI 80 – 195.00 euro  plus pievienotās vērtības nodokli 40.95 euro, kopā 
235.95 euro; 

22.4.2. traktoram K-701 – 4000.00 euro plus pievienotās vērtības nodoklis 840.00 euro, kopā 
4840.00 euro. 

22.5. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē ir EUR  20.00 (divdesmit euro 00 centi). 

22.6. Noteikt izsoles soli – EUR 20.00 

22.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas: 

22.7.1. par automašīnu AUDI 80, reģ. nr. CA 5676 – 19.50 euro, summai pieskaitāms 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% - 4.10 euro, kopā 23.60 euro; 

22.7.2. par traktoru K-701, reģ. nr. T6016LF – 400.00 euro, summai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN) 21% - 84.00 euro, kopā 484.00 euro.  

22.8. Punktā 7.4. un 7.6. 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. 

22.9. Izsole notiek 2019.gada 18.aprīlī plkst. 1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 
23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zālē. 
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22.10. Pieteikumus izsolei iesniegt līdz 2019. gada 17.aprīļa plkst. 1500 Vaiņodes novada pašvaldības 
ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, sekretariātā. 

 

23.p.  

Par finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem 

/ziņo: Z.Mickus/ 

Pamats: Saņemts 21.03.2019. Liepājas rajona sporta skolas iesniegums Nr.1.10/N42 ar lūgumu piešķirt 
finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem un administrācijas 
atalgojumam atlikušajiem  2019. gada mēnešiem par summu  507.08 euro mēnesī. 
Ar 2019.gada 29.janvarā Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu Protokols Nr.2, 16.punktu “ Par 
finansējuma piešķiršanu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem”, dome nolēma 
piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona sporta skolas 
administratīviem izdevumiem par 2019.gada janvāri  EUR 507.08  (pieci simti septiņi euro, 08 centi) 
apmērā. 
 
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. 15.panta 1 daļas 4.p. Pašvaldībām ir šādas autonomās funkcijas: 
gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām 
mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un 
audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 
 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
23.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības budžeta Liepājas rajona Sporta skolas 
administratīviem un administrācijas atalgojuma izdevumiem  par 2019.gada februāra, marta, aprīļa 
mēnešiem 507.08 euro (pieci simti septiņi euro 08 centi) mēnesī.  
23.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Grobiņas novada pašvaldībā un Vaiņodes novada pašvaldības 
grāmatvedībā. 

 

24.p.  

Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 
 

Pamats: /../ 

/../ 
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) 
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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 – 9 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Oļegs Jurjevs, Iveta Mame, Kaspars 
Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
24.1. Anulēt /../deklarēto dzīvesvietu /../pag., Vaiņodes nov., LV-3435 
24.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
24.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
24.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 
24.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

25.p.  

Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Pamats: /../ 

/../ 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz 
dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres 
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai 
cita likumiska vai līgumiska pamata. 

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

25.1. Atļaut /../ deklarēt dzīvesvietu adresē /../ 

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

 

26.p.  

Par pabalstu Vaiņodes novada represētām personām 

/ziņo: V.Jansons/ 

Pamats: Sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas gadadienu Vaiņodes novada domes 
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priekšsēdētājs ierosina izmaksāt katrai novadā deklarētai politiski represētai personai vienreizēju 
pabalstu EUR 30.00 (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā, no pašvaldības sociālā budžeta. 
 
Likuma “Par pašvaldībām” 12. pants nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 
ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 20.03.2018. Finanšu komitejas sēdes lēmumu. 
 

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

20.1. Piešķirt Vaiņodes novadā deklarētām politiski represētajām personām  vienreizēju pabalstu EUR 
30.00 (trīsdesmit euro 00 centi) apmērā katram, no pašvaldības sociālā budžeta. 

20.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un Sociālā dienestā. 
 

Domes sēdes oficiālā daļa  beidzas plkst.1645 

Sēdes turpinājumā Darba grupas izvērtējuma atskaite par sociālā atbalsta centra pārcelšanu uz 
internātpamatskolas telpām, izmaksas, reorganizācija u.c. jautājumi par sociālo atbalsta centru 
“Vaiņode”. Atskaites prezentācija protokola pielikumā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 1830 

 

 

Sēdes vadītājs:                     /personīgais paraksts/                                                         V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:                       /personīgais paraksts/                                                          E.Vanaga                 

       

                  

Protokols parakstīts 2019.gada 02.aprīlī 

 


