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LATVIJAS  REPUBLIKA 
VAIŅODES   NOVADA  DOME 

 

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435, 

 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

 
DOMES ĀRKĀRTAS SĒDE  

Nr. 5 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 

2016.gada 4. martā 

Sēde sasaukta: plkst. 1600 

Sēdi atklāj: plkst. 1600 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – pašvaldības sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga , Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ ), Zigmunds Mickus (pamatdarba dēļ), Aigars Dīks, Teodors 
Roze 

Uzaicināti piedalīties un piedalās: jurists, izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, izpilddirektors Egils 
Juzups, projektu vadītājs Oskars Zvejs, nekustamo īpašumu speciālists Oskars Jēkabsons 
 

Darba kārtībā: 

1. Par dzīvojamās mājas  “Celtnieku iela 3”, esošo dzīvokļu domājamo daļu noteikšanu  
2. Par kultūras pasākumu ieejas karšu (biļešu) vērtību 
3. Par konkursa “Darīsim paši 2016” nolikuma projekta apstiprināšanu. 
4. Par dāvinājumu ….. par sasniegumiem konkursā “Gudrs un vēl Gudrāks” 

 
Atklāti balsojot:   

PAR - 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis) ; PRET 
– nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības: 
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1.p. 

Par dzīvojamās mājas  “Celtnieku iela 3”, esošo dzīvokļu domājamo daļu noteikšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Konstatēts:  Lai sakārtotu nekustamo īpašumu “Celtnieku iela 3”,kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag. 
Vaiņodes nov., un personas, kuras dzīvokļus ir izpirkuši par pajām, varētu ierakstīt dzīvokļu īpašumus 
zemesgrāmatās ir jānosaka domājamās daļas sekojošiem dzīvokļiem, daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu 
“Celtnieku iela 3”, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 un piekrītošajai zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0593.  

1. dzīvoklim Celtnieku iela 3-1, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 001 – 4080/35120 
2. dzīvoklim Celtnieku iela 3-2, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 002 – 4700/35120 
3. dzīvoklim Celtnieku iela 3-3, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 003 – 4700/35120 
4. dzīvoklim Celtnieku iela 3-4, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 004 – 4080/35120 
5. dzīvoklim Celtnieku iela 3-5, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 005 – 4080/35120 
6. dzīvoklim Celtnieku iela 3-6, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 006 – 4700/35120 
7. dzīvoklim Celtnieku iela 3-7, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 007 – 4700/35120 
8. dzīvoklim Celtnieku iela 3-8, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 008 – 4080/35120 

 
NĪ “Celtnieku iela 3”, sastāv no zemesgabala  0.4712 ha platībā, ar  kad. apz. 6492 006 0593 uz kura atrodas 
divstāvu daudzīvokļu māja, sastāv no 8 dzīvokļiem ar kopējo platību 467.80 kvm. Nekustamais īpašums ir 
ierakstīts zemesgrāmatā pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Septiņi dzīvokļi ir izpirkti par pajām, bet nav 
nokārtotas dzīvokļu īpašumu zemesgrāmatas.   
 
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā 
kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā esošo 
atsevišķo īpašuma kopējo platību .  
Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu kopīpašuma domājamā 
daļa - daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas platībai attiecībā 
pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu kopējo platību; 
 
Atklāti balsojot:   

PAR -5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis ) ; PRET 
– nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1. Noteikt, domājamās daļas sekojošiem dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājā ar nosaukumu Celtnieku iela 3, 
kas atrodas  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0593 001 un piekrītošajai 
zemes daļai ar kad. apz. 6492 006 0593: 

1.1.1.    dzīvoklim Celtnieku iela 3-1, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 001 – 4080/35120 
1.1.2.    dzīvoklim Celtnieku iela 3-2, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 002 – 4700/35120 
1.1.3.    dzīvoklim Celtnieku iela 3-3, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 003 – 4700/35120 
1.1.4.    dzīvoklim Celtnieku iela 3-4, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 004 – 4080/35120 
1.1.5.    dzīvoklim Celtnieku iela 3-5, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 005 – 4080/35120 
1.1.6. dzīvoklim Celtnieku iela 3-6, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 006 – 4700/35120 

1.1.7. dzīvoklim Celtnieku iela 3-7, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 007 – 4700/35120 
1.1.8. dzīvoklim Celtnieku iela 3-8, ar kad. apz. 6492 006 0593 001 008 – 4080/35120 

1.2. Protokola izraksts izsniedzams nekustamo īpašumu speciālistam O. Jēkabsonam izpildei. 
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2.p. 
Par kultūras pasākumu ieejas karšu( biļešu) vērtību 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
 Nepieciešams apstiprināt kultūras pasākumu ieejas karšu( biļešu) vērtību. 

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.  

Atklāti balsojot:   

PAR -5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis ) ; PRET 
– nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Apstiprināt sekojošu sēriju un biļešu vērtības kartes: 
2.1.1. IEEJAS KARTES (biļetes) ar sēŗiju AB vienas biļetes vērtību 1 (viens) EUR; 
2.1.2. IEEJAS KARTES (biļetes) ar sēŗiju BC vienas biļetes vērtību 2 (divi) EUR; 
2.1.3 IEEJAS KARTES (biļetes) ar sēŗiju CD vienas biļetes vērtību 3 (trīs) EUR; 
2.1.4. IEEJAS KARTES (biļetes) ar sēŗiju DE vienas biļetes vērtību 0,50 (piecdesmit centi) 

EUR; 
2.1.5. IEEJAS KARTES (biļetes) ar sēŗiju EF vienas biļetes vērtību 5 (pieci) EUR. 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
3.p. 

Par konkursa “Darīsim paši 2016” nolikuma projekta apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Iesniegts konkursa „Darīsim paši” nolikuma projekts, sagatavojis projektu vadītājs Oskars Zvejs. Konkursu  
„Darīsim paši”  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 3000.00 (trīs tūkstoši euro, 00 centi). 
Konkursā var piedalīties:  ikviena Vaiņodes novadā  reģistrēta biedrība un nodibinājums;  fizisku personu, 
novada iedzīvotāju neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.  
Konkursā  tiek atbalstīti projekti sabiedrisko  un izglītojošo pasākumu  Vaiņodes novada iedzīvotājiem 
organizēšanas   jomā (sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī pasākumi, kas apvieno vairākas 
jomas), kā arī vides  un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamās 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.   
Viena projekta īstenošanai minimālais pieejamais finansējums ir EUR 500,00 . 
 
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).  
 
Atklāti balsojot:   

PAR -5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis ) ; PRET 
– nav; ATTURAS – nav, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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3.1. Apstiprināt konkursa „Darīsim paši” nolikuma projektu (pielikums Nr. 1). 
3.2. Konkursa nolikums publicējams Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā 
3.2. Lēmuma izrakstu iesniegt projektu vadītājam Oskaram Zvejam izpildei. 

 
 

4.p. 
Par dāvinājumu … par sasniegumiem konkursā “Gudrs un vēl Gudrāks” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Vaiņodes vidusskolas skolēns …. piedalījās  TV erudīcijas spēlē „Gudrs, vēl gudrāks”  uzvarēja  pusfināla 
sacensībās un piedalījās izšķirošās sacensībās ar tikpat gudriem, talantīgiem un erudītiem 10. klases 
jauniešiem no visas Latvijas.  Fināla sacensībās iegūstot otro vietu. Vaiņodes vidusskolas direktora 
ierosinājums dāvināt ….. ar ģimeni biļetes braucienam ar prāmi Rīga-Stokholma-Rīga par summu EUR 
129.00 
 
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.  

 
Atklāti balsojot:   

PAR -5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis ) ; PRET 
– nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Apmaksāt ……. brauciena Rīga- Stokholma- Rīga biļetes par summu EUR 129.00 (viens simts 
divdesmit deviņi euro, 00 centi) no pamata budžeta. 
4.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā 
 
 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 1620 

 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                                         V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                                I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2016.gada 11. marts 

 
 


