
1 
 

 
 

LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 
 

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

 

 DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.4 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 27. martā 
 
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, Sandra Grosberga 
 
Nepiedalās: nav  
 
Sēdes darba kārtība: 
                                                                                                                                                                                                                 
1. Par zemes gabala „Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, 2,49 ha platībā nomas tiesību izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 
2. Par zemes gabala „Mazā iela 4a”, 1,2 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
3. Par zemes gabala „Mazā iela 6A”, 2,1 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
4. Par zemes gabala „Zvejnieki”, 2,01 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 
5. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar …  
6. Par nekustamā īpašuma “…”, kadastra Nr…. sadalīšanu 
7. Par zemes gabala “Līdzību Grantsbedres”, 2,40 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 
8. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar …  
9. Par īres līguma slēgšanu ar …. 
10. Par zemes ierīcības projekta “nekustamā īpašuma “…. kadastra Nr. … sadalīšanu” apstiprināšanu. 
11. Par nekustamā īpašuma … domājamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
12. Par adreses piešķiršanu zemes vienībai “Ceriņu iela 15”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
13. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Pilskalni ” nomas tiesību izsoles 
protokola apstiprināšanu 
14. Par īres līguma laušanu ar …  
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15. Par Vaiņodes novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018.gadā 
16. Par  maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodikas  un izcenojumu apstiprināšanas kārtības  
noteikumu projektu 
17. Par autoceļu mērķdotācijas indikatīvo plānu 2018. un 2020. gadam 
18. Par konkursa “ Darīsim Paši  2018” nolikuma projekta apstiprināšanu 
19. Par izmaiņām Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās  
20. Par pabalstu politiski represētajam personām Vaiņodes novadā 
21. Par atļauju deklarēt dzīvesvietu  
      21.1. …iesniegums 
      21.2. ….. iesniegums 
22. Par precizējumu 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „ Par 
pabalstiem Vaiņodes novadā” 
23. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles rezultātiem 
24. Par amatu savienošanu 
      24.1. ….. iesniegums 
 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību un pievienot  sēdes darba kārtībai papildjautājumus. 
 
      24.2. punktu ” ….. iesniegums 
      24.3. punktu …. iesniegums 
25.punktu „ Par īres līguma slēgšanu” 
      25.1. …. iesniegums 
      25.2. ….. iesniegums 
 
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 

 
1.p.  

Par  zemes gabala “Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas”, 2.49 ha platībā nomas tiesību izsoles 
noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
Pamats: Sakarā ar esošā līguma termiņa izbeigšanos nepieciešams izsludināt pieteikšanos uz  pašvaldībai 
piekritīga lauksaimniecībā izmantojama zemesgabala ar nosaukumu „Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas”, 2,49 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 007 0167 nomas tiesību izsoli.  
 
Konstatēts: Zemes gabals „Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas” ar kadastra apzīmējumu 6492 007 
0167, 3 ha platībā, atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM:0101. 2,49 ha ir lauksaimniecībā izmantojams zemes gabals, uz pārējiem 0,51 
ha atrodas koki un krūmi. 
 
Zemes gabals nav instrumentāli uzmērīts, nav reģistrēts  zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 10,35, 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 
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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 otrās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

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

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

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

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  zemes gabalam „Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas” kadastra apzīmējums 6492 007 0167, 2,49 ha platībā. ( Pielikums Nr.1) 
1.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Personīgās palīgsaimniecības 
Jaunmājas”, kadastra apzīmējums 6492 007 0167, 2,49 ha platībā no 29.03.2018. - 12.04.2018. līdz plkst. 
15.00. 
1.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha  EUR 10,35 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis.  
1.4. Nomas tiesību izsoles solis  EUR 10,00 (bez PVN) 
1.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
1.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
1.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 13.04.2018, plkst. 
10:00.  
1.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas lapā 
www.vainode.lv 
1.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
 

2.p.  
Par  zemes gabala “Mazā iela 4a”, 1.2 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
Pamats: Pamatojoties uz to, ka tuvojas esošā nomas līguma termiņa beigas, nepieciešamas izsludināt 
pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli. Tiks izsolīts pašvaldībai piekritīgs lauksaimniecībā izmantojams 
zemesgabals ar nosaukumu „Mazā iela 4a”, 1.2 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 006 0138. 
 
Konstatēts: Zemes gabals „Mazā iela 4a” ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0138, 1,2 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101.  
 
Zemes gabals nav instrumentāli uzmērīts, nav reģistrēts  zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 10,35, 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 otrās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
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pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 21.panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu dome var 

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

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  zemes gabalam „Mazā iela 4a” kadastra 
apzīmējums 6492 006 0138, 1,2 ha platībā. ( Pielikums Nr.2) 
2.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Mazā iela 4a”, kadastra apzīmējums 
6492 006 0138, 1,2 ha platībā no 29.03.2018. - 12.04.2018. līdz plkst. 15.00. 
2.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha  EUR 10,35 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis. 
2.4. Nomas tiesību izsoles solis  EUR 10,00 (bez PVN) 
2.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
2.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
2.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 13.04.2018, plkst. 
10:00.  
2.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas lapā 
www.vainode.lv 
2.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
 

3.p.  
Par  zemes gabala “Mazā iela 6A”, 2.1 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
 
Pamats: Pamatojoties uz to, ka tuvojas esošā nomas līguma termiņa beigas, nepieciešamas izsludināt 
pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli. Tiks izsolīts pašvaldībai piekritīgs lauksaimniecībā izmantojams 
zemesgabals ar nosaukumu „Mazā iela 6A”, 2.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 006 0750. 
 
Konstatēts: Zemes gabals „Mazā iela 6A” ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0750, 2.2 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101. 2,1 ha ir lauksaimniecībā izmantojams zemes gabals, uz pārējiem 0,1 ha atrodas koki. 
 
Zemes gabals nav instrumentāli uzmērīts, nav reģistrēts  zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 54,72, 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 otrās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

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

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

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

Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  zemes gabalam „Mazā iela 6A” kadastra 
apzīmējums 6492 006 0750, 2.1 ha platībā. (Pielikums Nr.3) 
3.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Mazā iela 6A”, kadastra apzīmējums 
6492 006 0750, 2,1 ha platībā no 29.03.2018. - 12.04.2018. līdz plkst. 15.00. 
3.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha EUR 54,72 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis.  
3.4. Nomas tiesību izsoles solis EUR 10,00 (bez PVN) 
3.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
3.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
3.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 13.04.2018, plkst. 
10:00.  
3.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas lapā 
www.vainode.lv 
3.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
 

4.p.  
Par  zemes gabala “Zvejnieki”, 2.01 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

 
Pamats: Pamatojoties uz to, ka tuvojas esošā nomas līguma termiņa beigas, nepieciešamas izsludināt 
pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli. Tiks izsolīts pašvaldībai piekritīgs lauksaimniecībā izmantojams 
zemesgabals ar nosaukumu „Zvejnieki”, 2.01 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 008 0115. 
 
Konstatēts: Zemes gabals „Zvejnieki” ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0115, 4,4 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101. 2,01 ha ir lauksaimniecībā izmantojams zemes gabals, uz pārējiem 2,39 ha atrodas koki, krūmi 
un būves. 
 
Zemes gabals nav instrumentāli uzmērīts, nav reģistrēts  zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 8,97, 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 otrās daļas 14. punkta a) apakšpunktu dome var 

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

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga,  Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 2 (Valdis Līkosts, Iveta Mame) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 



6 
 

4.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  zemes gabalam „Zvejnieki” kadastra 
apzīmējums 6492 008 0115, 2.01 ha platībā. (Pielikums Nr.4) 
4.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Zvejnieki”, kadastra apzīmējums 6492 
008 0115, 2,01 ha platībā no 29.03.2018. – 12.04.2018. līdz plkst. 15.00. 
4.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha  EUR 8,97 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis.  
4.4. Nomas tiesību izsoles solis  EUR 10,00 (bez PVN) 
4.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
4.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
4.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 13.04.2018, plkst. 
10:00.  
4.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas lapā 
www.vainode.lv 
4.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
 

5.p.  
Par  zemes nomas līguma pagarināšanu ar …  

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta:  … Vaiņode,  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
16.02.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/159, ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līgumu Nr. 251A  par daļu no zemesgabala „Ābelītes”,  kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.05 
ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 251A ar …. noslēgts 2013. gada 12. martā, par daļu no zemes gabala 
ar nosaukumu “Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, 0.05 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kadastra Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. 
apzīmējumu 6492 006 0659, kopējā platībā 16,02 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņu 
ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 15.59 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha zem ceļiem 
esošas zemes. Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. 
Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu, un 21. panta pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu, dome var 
noteikt pašvaldības zemes, cita nekustamā īpašuma lietošanu (nomu). 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Pagarināt 2013. gada 12. marta zemes nomas līgumu Nr. 251A, noslēgtu ar … p.k. …., par daļu no 
zemesgabala „Ābelītes” , kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
0.05 ha platībā, līdz 31.03.2023., mazdārziņa uzturēšanai. 
5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
5.3. 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. 
5.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
5.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
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5.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 

6.p.  
Par  nekustamā īpašuma “Vaiņodes muiža”, kadastra Nr. 6492 007 0566 sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
Pamats: Lai sakārtotu īpašumu “Vaiņodes muiža”, kadastra Nr. 6492 007 0566, ir jāatdala zemes gabals 
apmēram 0,5 ha platībā,  uz kura dabā atrodas dzīvojamā ēka. Jāpiešķir jauns nosaukums “…”, un adrese 
– “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums “Vaiņodes muiža”, kadastra Nr. 6492 007 0566, kurš sastāv no 
zemesgabala  ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0566, kopējā platībā 1,40 ha. Nekustamais īpašums nav 
ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: Individuālo 
dzīvojamo māju apbūve: NĪLM: 0601. Uz zemes gabala atrodas dzīvojamā ēka, kura nepastāv kadastra 
reģistrā, un nav adreses. 
 
Pamatojoties uz 01.01.2007. “Zemes ierīcības likuma”, II nodaļas Zemes ierīcības projekta izstrāde, (3) 
Zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai 
zemes vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu; un 08.12.2015 MK noteikumiem Nr. 698 
“Adresācijas noteikumiem. Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Vaiņodes muiža”, kadastra Nr. 6492 007 0566, ar kopējo platību 1,4 
ha, zemes gabalu apmēram 0,5 ha platībā. 
6.2. Atdalītajam zemes gabalam apmēram 0,5 ha platībā piešķirt nosaukumu “…” un noteikt zemes 
lietošanas mērķi: Individuālo dzīvojamo māju apbūve: NĪLM: 0601. 
6.3. Atdalītajam zemes gabalam apmēram 0,5 ha platībā un ēkām piešķirt adresi  - “…”, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 
6.4. Atlikušajam zemes gabalam apmēram 0,9 ha platībā saglabāt nosaukumu “Vaiņodes muiža”, saglabāt 
zemes lietošanas mērķi: Individuālo dzīvojamo māju apbūve: NĪLM: 0601. 
6.5. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
6.6. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
6.7. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu lietu speciālistam. 
6.8. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas 
brīdi. 
6.9. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu var 
apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

7.p.  
Par  zemes gabala “Līdzību Grantsbedres” 2,40 ha platībā nomas tiesību izsoles noteikumu 

apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
Pamats: Pamatojoties uz to, ka tuvojas esošā nomas līguma termiņa beigas, nepieciešamas izsludināt 
pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli. Tiks izsolīts pašvaldībai piekritīgs lauksaimniecībā izmantojams 
zemesgabals ar nosaukumu „Līdzību Grantsbedres”, 2.40 ha platībā, kadastra apzīmējums 6454 004 0173. 
 
Konstatēts: Zemes gabals „Līdzību Grantsbedres” ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0173, 9.64 ha platībā, 
atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā.  Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101. 2,40 ha ir lauksaimniecībā izmantojams zemes gabals, 3,9 ha jau ir iznomāti, uz pārējiem 3,34 
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ha atrodas koki un krūmi. 
 
Zemes gabals ir instrumentāli uzmērīts, reģistrēts  zemesgrāmatā, īpašnieks – Vaiņodes novada pašvaldība. 
Izsoles sākumcena par 1 ha ir EUR 10,50, 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 otrās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 

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

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

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

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Apstiprināt nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  zemes gabalam „ Līdzību Grantsbedres” 
kadastra apzīmējums 6454 004 0173, 2,40 ha platībā.( Pielikums Nr.5) 
7.2. Izsludināt pieteikšanos uz nomas tiesību izsoli zemes gabalam “Līdzību Grantsbedres”, kadastra 
apzīmējums 6454 004 0173, 2,40 ha platībā no 29.03.2018. - 12.04.2018. līdz plkst. 15.00. 
7.3. Izsoles sākuma cena par 1 ha  EUR 10,50 gadā (bez PVN), nomas maksai pievienojams pievienotās 
vērtības nodoklis.  
7.4. Nomas tiesību izsoles solis  EUR 10,00 (bez PVN) 
7.5. Zemes nomas līguma termiņš ir 5 gadi. 
7.6. Dalības maksa par piedalīšanos izsolē EUR 10.00 līdz reģistrācijai uz izsoli iemaksājama Vaiņodes 
novada pašvaldības norēķinu kontā vai pašvaldības kasē ar bankas norēķinu karti. 
7.7. Izsole notiek Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 11.04.2018, plkst. 
10:00.  
7.8. Informācija par izsoli izliekama redzamā vietā Vaiņodes novada domes ēkā, un pašvaldības mājas lapā 
www.vainode.lv 
7.9. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmēta izsoles komisija. 
 

8.p.  
Par  zemes nomas līguma slēgšanu ar …. 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 01.03.2018., 
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/196, ar lūgumu iznomāt daļu no zemes gabala, 
ar nosaukumu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0,03 ha platībā mazdārziņa 
ierīkošanai uz pieciem gadiem.  
 
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, iznomāts vairākām personām 
mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 2,43 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Nekustamais 
īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: 
lauksaimniecība, NĪLM:0101. 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.  
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2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas 
maksas apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Slēgt  zemes nomas līgumu ar … p.k. …. par daļu no zemes gabala ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 
ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0,03 ha platībā, līdz 
31.03.2023., mazdārziņa ierīkošanai. 
8.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
8.3. 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. 
8.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
8.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
8.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
8.7. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

9.p.  
Par  īres līgums slēgšanu ar  …   
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

Pamats: … p.k. … deklarētā dzīvesvieta: …. pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
01.03.2018.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/199, ar 
lūgumu piešķirt īres tiesības uz dzīvokli adresē – …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 02.03.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/214, saņemts 
iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa iesaka 
slēgt īres līgumu ar ….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Nekustamais īpašums “…., kadastra Nr. 6492 006 0522 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu.  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Piešķirt  … p.k. … īres tiesības uz dzīvokli adresē ….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
9.2. …..slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā no spēkā stāšanās brīža, ja minētajā termiņā  līgums 
netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
9.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 
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9.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas 
brīdi. 
9.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu var 
apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
10.p. 

Par  zemes ierīcības projekta „nekustamā īpašuma „…”, kadastra Nr. …” apstiprināšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: SIA „METRUM” iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 07.03.2018., iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2018/222, ar lūgumu iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu „…”, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. …., ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 50,6 ha, sastāv 
no diviem zemes gabaliem: 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 28 ha, sastāv no: 16,4 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 10,2 ha meži, 0,8 zem ūdens, 0,3 ha zem ceļiem, 0,3 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 22,6 ha, sastāv no: 6,4 ha 
lauksaimniecībā izmantojamā zeme, 16,10 ha meži, 0,1 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., 4.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 – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Apstiprināt SIA “METRUM” reģ. Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “….”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. …. 
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei un SIA 
“METRUM”. 
10.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
10.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

11.p. 
Par nekustamā īpašuma …. domājamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības funkciju 

pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: …, p.k. …, adrese: … .., .. pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 
23.02.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/183, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli …… pag., Vaiņodes nov. 
Izdevumus garantē atmaksāt. 
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Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. …. sastāv no 17 dzīvokļiem, atrodas …, … pag., 
Vaiņodes nov. Par dzīvokli  …, kad. apz. …, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo telpu īres 
līgums 1997. gada 1. jūlija atjaunots 2014. gada 20. marts Nr. 16  …. Nekustamais īpašums … ar kad. Nr. 
…, kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …., 0.384 ha platībā, uz kura atrodas 17 dzīvokļu dzīvojamā 
māja, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. Dzīvoklis … … Vaiņodes nov. 
piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums ir šo dzīvokļu 
īpašumu pārdot, īrniekam.  

Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu …, … pag., Vaiņodes nov.  ar kopējo platību 66.90 
kvm. 

Lai sakārtotu nekustamo īpašumu …… 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:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1 Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums … ar kadastra apz. …, ir 
kopīpašuma 669/9216 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. Apz…zemes ar kad. apz. 
.., ……. pag., Vaiņodes nov. 

11.2 Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums … kad. apz. . …. ar 
kopējo platību 66.90 kvm. 

11.3 Uzsākt nekustamā īpašums …, ar kad. apz. …, kas atrodas ….Vaiņodes nov. 

11.4 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. 

12.p. 



12 
 

Par adreses piešķiršanu zemes vienībai “Ceriņu iela 15”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs  / 

 
Pamats: Saņemts SIA “Latvijas Mērnieks” iesniegums ar lūgumu piešķirt adresi zemes vienībai un 
pirmsreģistrētai būvei “Ceriņu iela 15”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0620.  
Konstatēts: Uz zemes vienības “Ceriņu iela 15”, kad. Nr. 6492 006 0620, kurš sastāv no zemesgabala  ar 
kad. apz. 6492 006 0620, kopējā platībā 0,1500 ha. 
Uz zemes vienības atrodas pirmsreģistrēta būve ar kadastra Nr. 6492 006 0620 002. Tā kā uz zemes vienības 
atrodas ēkas, lai varētu veikt pašvaldības īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā nepieciešams piešķirt 
īpašumam adresi. 
Zeme nav ierakstīta zemesgrāmatā, piekritīga - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: 
vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve, NĪLM: 0701. 
 
Pamatojoties uz 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. 08.12.2015. MK noteikumi Nr. 698 Adresācijas noteikumu 
14.p., kas nosaka kārtību par adreses piešķiršanu maiņu un likvidēšanu kā arī pieraksta formas 
precizēšanas kārtību. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Piešķirt adresi zemes vienībai  ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0620, un  pirmsreģistrētai būvei ar 
kadastra apzīmējumu 6492 006 0620 002, “Ceriņu iela 15”, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. 
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu lietu speciālistam 
izpildei un Valsts zemes dienestā un Adrešu reģistrā. 
12.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
12.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas 
 

13.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Pilskalni ” nomas tiesību izsoles 

protokola apstiprināšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
2018.gada 13. martā notika mutiska nomas tiesību izsole ar augšupejošu soli uz zemes gabalu “Pilskalni” 
4.9 ha platībā , kas atrodas Embūtes  pag., Vaiņodes nov. 

Izsoles objekta sākumcena, arī nosacītā cena noteikta EUR 7.29 (septiņi euro 29 centi) par 1 ha, nomas 
maksai pierēķināms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 

Izsoles solis EUR 10.00 (divi euro 00 centi) 

 

Pieteikšanās  bija līdz 2018. gada 12. martam, plkst. 15:00.  Līdz norādītajam laikam pieteikušies viens 
dalībnieks, 

1. … p.k. …, adrese “…., Vaiņodes  nov., pieteikuma kopija pielikumā; 
Uz izsoli ieradies viens dalībnieks:  

1. … p.k. …, adrese: “…. pag., Vaiņodes  nov., pieteikuma kopija pielikumā; 

Pamatojoties uz MK 30.10.2007, noteikumiem Nr. 735, “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 
19. punktu “Ja tiek rīkota neapbūvēta valsts vai pašvaldības zemesgabala nomas tiesību izsole, solīšanu sāk 
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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) 

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

13.1. Apstiprināt 13.03.2018. Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma ” Pilskalni” 4.9 ha platībā 
nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr. 6) 
13.2. Slēgt nomas līgumu ..p.k. …, par zemes gabalu “Pilskalni” 4.9  ha platībā, ar kadastra numuru 6454 
003 0018, par nosolīto summu 17.29 (septiņpadsmit  euro, 29 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams 
pievienotās vērtības nodoklis (PVN.) 
13.3. Nomas līguma termiņš līdz 2023. gada 30. aprīlim 
13.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
13.5. Par lēmuma izpildi atbildīgā persona zemes lietu speciāliste Ieva Saulīte. 
13.6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
13.6. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 

14.p. 
Par īres līguma laušanu ar … 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

Pamats: .., p.k. …. deklarētā dzīvesvieta: …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
05.03.2018.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/215, ar 
lūgumu lauzt īres līgumu adresē – …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 12.03.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/235, saņemts 
iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa piekrīt 
lauzt īres līgumu adresē– …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Tālāk iesniegums tiek virzīts 
izskatīšanai domes sēdē. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
Nekustamais īpašums “Vienības iela8”, kadastra Nr. 6492 006 0112 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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14.1. Lauzt 2006. gada 04. decembra īres līgumu Nr. 49-06 noslēgtu ar  …, p.k. …, adresē – …Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
14.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 29.03.2018. 
14.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un … izpildei. 
14.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
14.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 
15.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem 2018.gadā 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka viena 

no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
likuma 12.panta pirmo daļu, kas nosaka, ka Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru 
administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestāžu sniegtos 
pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu 
apmaksu, Ministru kabineta 28.06.2016. noteikumiem Nr.418 „Kārtība, kādā veicami pašvaldību 
savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” un Ministru kabineta 29.11.2016. 
noteikumiem Nr.750 „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 „Kārtība, kādā 
veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem” 

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

15.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmes pašvaldību 
savstarpējiem norēķiniem par viena audzēkņa izmaksām izglītības iestādēs no 2018.gada 1.janvāra. 
(Pielikums Nr. 7) 

15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

 
16p. 

Par maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodikas  un izcenojumu apstiprināšanas 
kārtības noteikumu projektu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Vaiņodes novada pašvaldības ekonomists izstrādājis Maksas pakalpojumu izcenojumu 
noteikšanas metodikas un izcenojumu apstiprināšanas kārtības nolikuma projektu. Tā nosaka kārtību, kādā 
plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no pašvaldības iestāžu  un struktūrvienību sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītajiem izdevumiem; sniegto maksas pakalpojumu 
izcenojumu noteikšanas metodiku un izcenojumu apstiprināšanas kārtību. 
Noteikumu mērķis ir noteikt vienotu un ekonomiski pamatotu kārtību izcenojumu noteikšanai par 
pašvaldības institūciju sniegtajiem pakalpojumiem. 
 Noteikumi neattiecas uz pašvaldības zemes nomu, ūdenstilpju un zvejas tiesību iznomāšanu, biļešu 
maksu vai pasākuma ieejas maksu, dalības maksām, kuras noteiktas ar domes lēmumu, mācību maksas 
noteikšanu profesionālās ievirzes izglītības un interešu izglītības programmu apguvei. 
 
Pamatojoties uz  Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 4.punktu un likuma “Par 
pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

16.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodiku 
un  izcenojumu apstiprināšanas kārtību. ( Pielikums Nr. 8) 
16.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un nosūtāms Valsts Kontrolei. 

 
17.p. 

Par autoceļu mērķdotācijas indikatīvo plānu (2018.-2020.) 

/ziņo: K. Ķauķis/ 
 

 
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu, 
budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko 
pārskatu;46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Apstiprināt autoceļu mērķdotāciju plānu 2018.-2020. gadam. ( Pielikums Nr.9) 
17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

18.p. 

Par konkursa “Darīsim Paši  2018” nolikuma projekta apstiprināšanu 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Iesniegts konkursa „Darīsim Paši 2018” nolikuma projekts, sagatavojis projektu vadītājs Oskars Zvejs. 
Konkursu  „Darīsim Paši 2018 ”  organizē Vaiņodes novada  dome. Konkursa mērķis ir veicināt Vaiņodes 
novada iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves vides veidošanā, uzlabojot savas dzīves kvalitāti.  Konkursa 
realizācijai pašvaldības budžetā atvēlēti EUR 3500.00 (trīs tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). 
 
Konkursā var piedalīties:  ikviena Vaiņodes novadā  reģistrēta biedrība un nodibinājums;  fizisku personu, 
novada iedzīvotāju neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.  
gada Konkursā tiek atbalstīti projekti gan sabiedrisko un izglītojošo pasākumu Vaiņodes novada 
iedzīvotājiem organizēšanas jomā (sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī pasākumi, kas apvieno 
vairākas jomas), gan vides sakārtošanas un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamas vietas). 
Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem  nosacījumiem: tas 
iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā; tam nav peļņas gūšanas 
rakstura; projekts tiek realizēts Vaiņodes novadā.   
 
Konkursa  žūrija, 5 cilvēku sastāvā, kuras  sastāvā  ir 4 Vaiņodes novada domes Sociālo, kultūras un 
izglītības lietu komitejas pārstāvji un novada domes projektu vadītājs,  izvērtē  projektus atbilstoši šajā 
nolikumā noteiktajiem kritērijiem.  Principam „darīsim paši” būs galvenais uzsvars. Jo grupa pati vairāk 
darīs, lai projektu īstenotu, jo labākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts. Komisijas lēmums par finanšu 
sadalījumu tiks virzīts uz Vaiņodes novada domes sēdi apstiprināšanai. 
Viena projekta īstenošanai maksimālais pieejamais finansējums ir EUR 700,00 . 
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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. 41. pantu, pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus 
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas) un likuma “ Par pašvaldībām” 5. punktu 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

18.1. Apstiprināt konkursa „Darīsim Paši 2018” nolikuma projektu ( Pielikums Nr. 10) 

18.2. Pieteikšanās termiņš no 28.03.2018. līdz 28.04.2018. plkst. 16.00 

18.3.  Viena projekta maksimālais pieejamais finansējums ir EUR 700.00 

18.4. Apstiprināt konkursa žūriju sekojošā sastāvā: 

       18.4.1. Aiga Jaunzeme; 

       18.4.2. Zigmunds Mickus; 

       18.4.3. Sandra Grosberga; 

       18.4.4. Iveta Mame; 

       18.4.5. Oskars Zvejs. 

18.5. Konkursa žūrijas lēmums par finanšu sadalījumu tiek virzīts uz Vaiņodes novada domes sēdi 

apstiprināšanai. 

18.6. Uzdot A. Radzuškam konkursa nolikumu publicēt Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā. 

18.7. Lēmuma izrakstu iesniegt projektu vadītājam Oskaram Zvejam izpildei. 

19. p. 
Par izmaiņām Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās  

 

Vaiņodes novada domes 2017. gada 20. jūlija lēmumā, (protokola Nr.2 16.p) “Par pašvaldības sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem”, tika svītroti traktortehnikas pakalpojumi. Tā rezultātā ir samazinājusies 
traktortehnikas vadītāju noslodze un nevaram nodrošināt pilnu darba slodzi viesiem traktortehnikas 
vadītājiem.  

Tādēļ ierosinu likvidēt 1.0 slodzes štata vietu traktortehnikas vadītājs/ apkures kurinātājs, kas ļautu 
ietaupīt pašvaldības līdzekļus 7051,09 EUR gadā. 

Sakarā ar to, ka Vaiņodes novada pašvaldība vairs neveic mežizstrādi un neiegūst apaļkoksnes 
kokmateriālus, izveidojusies situācija, kurā Komunālās nodaļas gateris netiek izmantots materiāla 
sagatavošanai un dotajā brīdī netiek efektīvi izmantots un nodarbināts darbinieks  

Tādēļ ierosinu likvidēt 1.0 slodzes štata vietu gatera mašīnists, kas ļautu ietaupīt pašvaldības 
līdzekļus 7687,67 EUR apmērā. 

Ugunsdzēsības un glābšanas dienesti ir Iekšlietu ministrijas pārraudzībā, kas tiek finansēti no valsts 
budžeta līdzekļiem, līdz ar to ugunsdzēsēju nodrošināšana nav pašvaldības funkcija. Pašreiz pašvaldība 
nodrošina ugunsdzēsēju darbību Vaiņodes novada pašvaldībā no saviem budžeta līdzekļiem. Tuvākais 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atrodas Priekulē 18 km attālumā un nokļūšana līdz Vaiņodes 
novada pašvaldībai aizņem aptuveni 15-25 min. 

Pašlaik ugunsdzēsēju depo uzturēšanai tiek atvēlēti 24969,00  EUR no pašvaldības budžeta, no tā 
atalgojumam tiek atvēlēts 21825,00 EUR. Lai nodrošinātu nepārtrauktu diennakts dežūru ugunsdzēsības 
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depo un ievērotu likumā noteikto darba laiku būtu nepieciešams vēl viens darbinieks, kas radītu papildus 
izdevumus 7688,00 EUR apmērā. Vaiņodes novada pašvaldības ugunsdzēsēji nav nodrošināti ar 
ugunsdzēsējiem nepieciešamiem aizsargekipējumu, kura izmaksas vienam darbiniekam sasniedz līdz 2300, 
00 EUR, atkarībā no komplektācijas. Vēl būtu nepieciešamas ugunsdzēsēju apmācības, kas izmaksātu 
200,00 EUR vienai personai.  

Iesaka likvidēt 3 štata vienības:  2  štata vietas speciālā automobiļa vadītāja/ ugunsdzēsēja/ apkures 
kurinātāja  un 1 štata vietu automobiļa vadītājs/apkures kurinātājs/ ēkas dežurants kas ļaus ietaupīt 21825,00 
EUR gadā.  

Pamatojoties uz  iepriekš minēto, likuma  ``Par pašvaldībām`` 14.panta otrās daļas 6.punktu, 
21.panta pirmās daļas 13.punktu,  

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Ar  2018.gada  31.maiju likvidēt : 

19.1.1. 1 štata vietu traktortehnikas vadītājs/ apkures kurinātājs komunālajā nodaļā ar slodzi 1.0 un 
amata algu EUR 516.27 

19.1.2.  1 štata vietu gatera mašīnists komunālajā nodaļā ar slodzi 1.0 un amata algu EUR  516.27 
19.1.3. 1štata vietu automobiļa vadītājs/apkures kurinātājs/ ēkas dežurants ar slodzi 1.0  ugunsdzēsēju 

depo ar amata algu EUR 433.03 
19.1.4. 2  štata vietas speciālā automobiļa vadītāja/ ugunsdzēsēja/ apkures kurinātāja ugunsdzēsēju 

depo ar amata algu EUR 516.27 
19.2. Uzdod izpilddirektoram Normundam Pāvilam Darba likumā noteiktā kārtībā brīdināt  darbiniekus  

par  darba līguma  izbeigšanu. 
 

20.p. 
Par pabalstu politiski represētajam personām Vaiņodes novadā 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Sakarā ar Komunistiskā genocīda upuru piemiņas gadadienu Vaiņodes novada domes 
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, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); 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. 
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21.p.  
Par atļauju deklarēt dzīvesvietu 

 
 
21.1. …iesniegums 
 
Pamats: …, p.k. …, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 13.02.2018. iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2018/138, ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  adresē .., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā. 
Minētajā adresē īres līgumu noslēgusi ….  Saņemta  rakstiska piekrišana no īrnieces … ka piekrīt minētās 
personu dzīves vietas deklarācijai viņas īrētajā dzīvoklī.  
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu 
nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama 
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums 
vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 
līgumiska pamata. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.1.1. Atļaut … deklarēt dzīvesvietu adresē … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
21.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
21.1.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
21.1.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
21.2. …  iesniegums 
 
Pamats: … p.k. .., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 21.03.2018. iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/2018/275 ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  adresē .. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā. 
Minētajā adresē īres līgumu noslēgusi māsa …  Saņemta  rakstiska piekrišana no īrnieces … ka piekrīt 
minētās personu dzīves vietas deklarācijai viņas īrētajā dzīvoklī.  
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu 
nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama 
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums 
vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai 
līgumiska pamata. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.2.1. Atļaut … deklarēt dzīvesvietu adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
21.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
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21.2.3.Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
21.2.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
 

22.p. 
Par precizējumu 23.01.2018. Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 „ Par 

pabalstiem Vaiņodes novadā” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pēc VARAM ieteikuma veikti precizējumi Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.4 
“ Par pabalstiem Vaiņodes novadā” 
 
Saistošie  noteikumi   nosaka   pabalstu   veidus   un   apmērus,   pabalstu   piešķiršanas   un  izmaksas   
kārtību   novada iedzīvotājiem materiālu atbalstu noteiktās situācijās dzīves apstākļu uzlabošanai, 
neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus. 

Šajos noteikumos minētie pabalsti tiek izmaksāti, tad kad ir apmierināti sociālie pabalsti pamatvajadzību 
apmierināšanai. 

Tiesības saņemt šajos saistošos noteikumos minētos pabalstus ir personām (ģimenēm), kuras savas 
dzīvesvietas ir deklarējušas Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā vismaz sešus mēnešus.  

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43.panta trešo daļu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

22.1. Precizēt  Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr. 4 “Par pabalstiem Vaiņodes novadā“. 
( Pielikums Nr.11) 
22.2. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas. 
22.3. Pēc saskaņošanas ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Saistošie noteikumi 
publicējami bezmaksas informatīvajā izdevumā „Vaiņodes novada vēstis”. 
22.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 
22.5. Ar 17.1 punktā minēto saistošo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 2010. gada 25 februāra 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 “ Par pabalstiem Vaiņodes novadā”. 
 

23.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles rezultātiem 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

2018.gada 12.martā bija paredzēta pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsole. 
 

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;’ 

 
 Uz izsoli nepieteicās neviens pretendents. Izsole atzīstama par nenotikušu. 
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Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

23.1. Atzīt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsoli par nenotikušu. 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, 
Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Oļegs Jurjevs), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
23.2. Uzdot pašvaldības juristam izstrādāt jaunus izsoles noteikumus, sākumcenu samazinot par 20% 

23.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā  un juristam izpildei. 

 
24.p. 

Par amatu savienošanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
24.1. Gunitas Riežnieces iesniegums 
 
Pamats: Gunitas Riežnieces, p.k…, 22.03.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/282, ar lūgumu 
atļaut savienot Vadītājas kultūras jomā amatu ar  Vaiņodes internātpamatskolas direktora vietnieces 
izglītības jomā, sekretāres amatu un Vaiņodes Mūzikas skolas pedagoga amatu. Apliecinot, ka savienojot 
minētos amatus, neradīsies interešu konflikts, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 
normām un nekaitēs pildīt tiešos pienākumus. 
 
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome konstatē: 
Gunita Riežniece ar 2018.gada 20.februāra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.3, 17.p., ir 
apstiprināta Vaiņodes novada vadītāja kultūras jomā amatā un ir uzskatāma par valsts amatpersonu likuma 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkta izpratnē. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.nosaka, ka valsts amatpersonai ir 
atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 
citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Saskaņā ar 
likuma 1.panta pirmo punktu termins “amats” nozīmē darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros 
publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī 
komercsabiedrībā. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta trešā daļa nosaka, valsts 
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir 
pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai 
(institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka 
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 
amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  
 
Vadītāja kultūras jomā amata savienošana ar Mūzikas skolas pedagoga amatu, Internātpamatskolas 
direktora vietnieka  un sekretāres amatu savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām. 
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Iespējama situācija, ka tiešos darba pienākumus pildīt var traucēt blakus darbs, t.i. Vaiņodes 
internātpamatskolas direktora vietnieka un sekretāres amats. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma  „Par  interešu  
konflikta  novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā”, 4.panta 1.daļas 16.punktu,  8.1panta trešo un piekto 
daļu, 
 
Balsojums par atļauju savienot vadītāja kultūras jomā amatu ar Vaiņodes mūzikas skolas pedagoga 
amatu, 

Atklāti balsojot:  
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, 
Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – 2 (Valdis Līkosts, Sandra Grosberga); ATTURAS – 
nav, 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
24.1.1. Atļaut Gunitai Riežniecei savienot vadītājas kultūras jomā amatu ar pedagoga amatu Vaiņodes 
mūzikas skolā  
 
Balsojums par atļauju savienot vadītāja kultūras jomā amatu ar Vaiņodes internātpamatskolas direktora 
vietnieka amatu, 

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

 
24.1.2. Neatļaut Gunitai Riežniecei savienot vadītājas kultūras jomā amatu ar direktora vietnieka amatu 
Vaiņodes internātpamatskolā (0.2 slodze); 
 
Balsojums par atļauju savienot vadītāja kultūras jomā amatu ar Vaiņodes internātpamatskolas sekretāra 
amatu, 

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

24.1.3. Neatļaut Gunitai Riežniecei savienot vadītājas kultūras jomā amatu ar sekretāres amatu Vaiņodes 
internātpamatskolā (0.1 slodze). 

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

 
24.1.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
24.1.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
 
24.2. Lienītes Rozenbahas iesniegums 
 
Pamats: Lienītes Rozenbahas, 23.03.2018. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/22 , ar lūgumu atļaut 
savienot Vaiņodes bibliotēkas vadītājas amatu  ar  bibliotēkas apkopējas amatu. Apliecinot, ka savienojot 
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minētos amatus, neradīsies interešu konflikts, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 
normām un nekaitēs pildīt tiešos pienākumus. 
 
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome konstatē: 
Lienīte Rozenbaha no 2009.gada jūnija veic Bibliotēkas vadītāja pienākumus Vaiņodes pagasta bibliotēkā 
un ir uzskatāma par valsts amatpersonu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkta izpratnē. Papildus bibliotēkas vadītāja pienākumiem pilda 
apkopējas pienākumus. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.nosaka, ka valsts amatpersonai ir 
atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 
citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Saskaņā ar 
likuma 1.panta pirmo punktu termins “amats” nozīmē darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros 
publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī 
komercsabiedrībā. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta trešā daļa nosaka, valsts 
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir 
pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai 
(institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka 
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 
amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  
 
Bibliotēkas vadītāja amata savienošana ar apkopējas amatu savienošana interešu konfliktu nerada, nav 
pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un papildus pienākumi netraucē pildīt tiešos darba 
pienākumus. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma  „Par  interešu  
konflikta  novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā”, 4.panta 1.daļas 16.punktu,  8.1panta trešo un piekto 
daļu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
24.2.1. Atļaut Lienītei Rozenbahai savienot Vaiņodes bibliotēkas vadītājas amatu ar bibliotēkas apkopējas 
amatu. 
24.2.2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
24.2.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
 
24.3. Visvalža Jansona iesniegums 
 
Pamats: Visvalža Jansona, p.k…., iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 26.03.2018. iereģistrēts 
ar Nr. 2.1.11/2018/289, ar lūgumu atļaut savienot domes priekšsēdētāja amatu ar locekļa amatu Latvijas 
Novadu apvienībā. 
 
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome konstatē: 
Visvaldis Jansons no 2017.gada 22.jūnija jūnija pilda domes priekšsēdētāja pienākumus Vaiņodes novadā 
un ir uzskatāma par valsts amatpersonu likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 4.panta pirmās daļas 14.punkta izpratnē.  
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Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.nosaka, ka valsts amatpersonai ir 
atļauts savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai 
citā normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Saskaņā ar 
likuma 1.panta pirmo punktu termins “amats” nozīmē darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros 
publiskas personas iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī 
komercsabiedrībā. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta trešā daļa nosaka, valsts 
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir 
pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai 
(institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka 
valsts amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu 
amatu, ir pienākums izvērtēt, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts 
amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  
 
Domes priekšsēdētāja amata savienošana ar locekļa amatu Latvijas novadu apvienībā savienošana interešu 
konfliktu nerada, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un papildus pienākumi 
netraucē pildīt tiešos darba pienākumus. Locekļa amats Latvijas novadu apvienībā nav algots. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, likuma  „Par  interešu  
konflikta  novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā”, 4.panta 1.daļas 16.punktu,  8.1panta trešo un piekto 
daļu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Lai novērstu interešu konfliktu balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons.  
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
24.3.1. Atļaut Visvaldim Jansonam  savienot domes priekšsēdētaja amatu ar Latvijas novadu apvienības 
locekļa amatu. 
24.3.2. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
24.3.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
 

25.p. 
Par īres līguma slēgšanu  

/ziņo: V. Jansons/ 

25.1. … iesniegums 

Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
09.01.2018., Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, iereģistrēts ar Nr. 2.5.6/6, ar lūgumu piešķirt 
dzīvokli adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs izskatot iesniegumu, piekrīt piešķirt 
dzīvokli adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Tālāk iesniegums tiek virzīts uz Vaiņodes 
novada pašvaldību, izskatīšanai domes sēdē. Iesniegums saņemts 19.01.2018., Vaiņodes novada 
pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/65. 
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Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 0605 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 

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

25.1.1. Piešķirt  … p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē .. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

25.1.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu noslēgt viena mēneša laikā pēc domes lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja minētajā 
termiņā  līgums netiek noslēgts, lēmums zaudē spēku. 

25.1.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

25.1.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
25.1.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
25.2. … iesniegums 

Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta: ..2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
15.03.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2..1.11/2018/254  ar lūgumu piešķirt dzīvokli 
adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs izskatot iesniegumu, piekrīt piešķirt 
dzīvokli adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Personai parādu pret Vaiņodes novada 
pašvaldību nav. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un 
nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

25.2.1. Piešķirt  .., p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
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25.2.2. …, slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu noslēgt viena mēneša laikā pēc domes lēmuma spēkā stāšanās dienas, ja minētajā 
termiņā  līgums netiek noslēgts, lēmums zaudē spēku. 

25.2.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

25.2.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā 
paziņošanas brīdi. 
 
25.2.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu 
var apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 

 

 
Sēdi beidz: plkst. 1800 
 
 
 
Sēdes vadītājs:     /personīgais paraksts/    V. Jansons 
 
 
 
 
Sēdes protokolists:   /personīgais paraksts/   E. Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts: 2018.gada 5. aprīlī 
 

 


