
 

 

 
 

 
 
                                  
 
 

 
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 SĒDE  
 

 Nr. 5  
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
 

2017.gada  23. martā 

Sēde sasaukta: plkst. 1500 

Sēdi atklāj: plkst. 1500 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Teodors Roze, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, 
Sandra Grosberga 

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba  dēļ),  Zigmunds Mickus (pamatdarba  dēļ),   

Uzaicināti piedalīties un piedalās: izpilddirektora vietniece, juriste Evita Vanaga, izpilddirektors  Egils 
Juzups,  projektu vadītājs Oskars Zvejs 

Darba kārtībā: 
 

1. Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu 
             1.1. Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums 
 1.2. Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums 

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
2.1. ….iesniegums 
2.2. ….. iesniegums 
2.3. …. iesniegums 
2.4….. iesniegums 
2.5. …. iesniegums 
2.6. …… iesniegums 
2.7.  ….. iesniegums 

3. Par medību tiesību nomas līgumu slēgšanu  
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3.1. Biedrības Mednieku kluba „Embūte” iesniegums 
3.2. Biedrības Mednieku kluba „PIRTKURI” iesniegums 

            3.3. Biedrības Mednieku sporta klubs „Vaiņode” iesniegums 
4. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5 - 2, ar kadastra 

numuru 6492 900 0197,  atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
5. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “ Sanatorija” Vaiņode”8” - 8, ar 

kadastra numuru 6492 900 0196,  atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
6.    Par nekustamā īpašuma “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
7. Par NĪ Brīvības iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu pašvaldības funkciju 

pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
8. Par  nekustamā īpašuma “…”, kad. apz. …, sadalīšanu 
9. Par telpu nomas vienošanas laušanu 

9.1. …. iesniegums 
9.2. …. iesniegums 

10. Par telpas nomas līguma slēgšanu 
10.1. … iesniegums 
10.2. ….. iesniegums 

11.  Par  zemes ierīcības projekta „Nekustamā īpašuma „….”, Vaiņodes pag.,               Vaiņodes     
nov., kad. apz. …., sadalīšanu” apstiprināšanu 

12.  Par zemes nomas līguma slēgšanu  
 12.1. …. iesniegums 
13.  … ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšana, izvērtēšanu 

pašvaldības funkciju  pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
14. Par kustamas mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem 
15. Par nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu 
16. Par pabalstu politiski represētajam personām Vaiņodes novadā 
17. Par dzīves vietas deklarēšanu 
18. Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu 
     18.1. …. iesniegums 
     18.2. …. iesniegums 
19. Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Valsts Meža Dienestu  
20. Par sociālo pabalstu SAC “ Vaiņode” uzturēšanās maksas segšanai 

 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto darba kārtību svītrojot no sēdes darba kārtības 19. punktu “ Par telpu nomas 
līguma slēgšanu ar Valsts Meža Dienestu” , un pievienot sēdes darba kārtībai papildjautājumus: 
 
21.p. “ Par dzīvokļa piešķiršanu” 
22.p. “Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam” 
23.p. “ Par projekta pieteikumu  “ Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, atklātā 
projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, pasākuma “ 
Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.” 
 
 
Tiek veikts sēdes audio ieraksts 
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1.p.  
Par  nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
1.1. Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums 
 
 Pamats :Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums ,saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 
21.02.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/145 ar pieprasījumu par nekustamā īpašuma parādu uz ….., 
piederošo NĪ …., ar kadastra nr. …, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā  termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no 
…..no 2017. gada. Summa uz 13.03.2017, EUR 0.32 (parāda pamatsumma EUR 0.31 un nokavējuma 
nauda EUR 0.01). 

 
Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un 
nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka 
“noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un 
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja 
nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par EUR 150, Administratīvā akta – maksāšanas 
paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās daļas 11. punktu, kas nosaka, ka 
“nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā  termiņā nesamaksātos 
nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26. panta 
paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu maksājumus atbilstoši 
nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem 
budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu 
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), 
kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu 
administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”. 
 un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no … p.k. …, 
deklarētā dzīvesvieta: …. Parāds par …. ar kadastra nr. …. no 2017. gada. Summa uz 13.03.2017, EUR 
0.32 (parāda pamatsumma EUR 0.31 un nokavējuma nauda EUR 0.01). 
1.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei un tiesu izpildītājam izpildei. 
1.1.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 
 
 
1.2. Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums 

 
Pamats :Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums , saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 15.03.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/214 ar pieprasījumu par nekustamā īpašuma parādu 
par NĪ ….s, ar kadastra nr. …., kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., kas pieder … ……”Reģ. 
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Nr. …. 
 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā  termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no 
….. Reģ. Nr. …., juridiskā adrese: „…. Parāds par NĪ…., ar kadastra nr. …. no 2015. gada. Summa uz 
16.03.2017, EUR 55,56 (parāda pamatsumma EUR 49,38 un nokavējuma nauda EUR 6,18). 

 
Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un 
nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka 
“noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības 
lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un 
Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja 
nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par EUR 150, Administratīvā akta – maksāšanas 
paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un 
likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta pirmās daļas 11. punktu, kas nosaka, ka 
“nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā  termiņā nesamaksātos 
nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26. panta 
paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu maksājumus atbilstoši 
nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem 
budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos nodokļu 
maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos normatīvajos aktos 
noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk - nokavētie nodokļu maksājumi), 
kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu 
administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”. 
un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.2.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot 
uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no … SIA, Reģ. 
Nr. …, juridiskā adrese: „…”, …s pag., Vaiņodes nov., LV-3436 . Parāds par NĪ „…., ar kadastra nr. … 
no 2015. gada. Summa uz 16.03.2017, EUR 55,56 (parāda pamatsumma EUR 49,38 un nokavējuma 
nauda EUR 6,18). 
1.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei un tiesu izpildītājam izpildei. 
1.2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā 

 
2.p  

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
2.1. …. iesniegums  
Pamats: …., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 02.03.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/177, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu  Nr. 113, par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 
0.07 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 113 ar …..  noslēgts 2010. gada 16. jūlijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Ābelītes”, ar apz. 6492 006 0659, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
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Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 113, noslēgtu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.07 ha platībā, līdz 
30.04.2022. 
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. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
2.1.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas 
līgumā.  
 
 
2.2. ….. iesniegums  
 
Pamats: …., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta …. 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 02.03.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā 
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/178, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu  Nr. 97, par zemesgabalu ar 
nosaukumu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem 
gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 97 ar ….  noslēgts 2010. gada 28. maijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Ābelītes”, ar apz. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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2.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 97, noslēgtu ar …., p.k. ….,  par zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.05 ha platībā, līdz 
30.04.2022. 
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. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas 
līgumā. 
2.2.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
 
2.3. … iesniegums  
Pamats: … p.k. …. deklarētā dzīvesvieta …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 02.03.2017, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/179, ar vēlmi pagarināt zemes 
nomas līgumu  Nr. 100, par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha 
platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 100 ar ….  noslēgts 2010. gada 28. maijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “Ābelītes”, ar kadastra Nr. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu 
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kad. Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.3.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 100, noslēgtu ar …, p.k. ….,  par zemesgabalu ar kad. apz. 
6492 006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.06 ha platībā, līdz 
30.04.2022. 
2.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
2.3.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas 
līgumā. 
2.3.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
 
2.4. ….. iesniegums  
Pamats: …, p.k. … deklarētā dzīvesvieta …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 03.03.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/181, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu  Nr. 128, par zemesgabalu ar nosaukumu Raiņa iela 36A, kad. Nr. 6492 006 0875, 
0.1 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 128 ar ….  noslēgts 2010. gada 16. jūlijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu Raiņa iela 36A, ar kadastra Nr. 6492 006 0875, 0.1 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. 
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
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Nekustamais īpašums Raiņa iela 36A, kad. Nr. 6492 006 0875, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 
6492 006 0875, kopējā platībā 2 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals 
sastāv no 2 ha lauksaimniecībā izmantojamas 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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.4.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 128, noslēgtu ar …. p.k. …,  par zemesgabalu ar kad. Nr. 6492 
006 0875, ar nosaukumu Raiņa iela 36A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.1 ha platībā, līdz 
30.04.2022. 
2.4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
2.4.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas 
līgumā. 
2.4.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
 
2.5. … iesniegums  
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 06.03.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/184, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu  Nr. 248, par zemesgabalu ar nosaukumu „…”, kad. Nr. …, 0.5162 ha platībā 
lauksaimniecības vajadzībām, uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 248 ar …  noslēgts 2010. gada 09. maijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu „…”, ar kadastra Nr. …., 0.5162 ha platībā, lauksaimniecības vajadzībām. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums „… kad. Nr. … kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 6492 008 0649, kopējā 
platībā 0.5162 ha, iznomāts …., personīgās palīgsaimniecības vajadzībām. Zemesgabals sastāv no 
0.5162 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav  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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  balsojumā 
nepiedalās deputāts Vitauts Pragulbickis 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.5.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 248, noslēgtu ar …, p.k. …,  par zemesgabalu ar kad. Nr. 6492 
008 0649, ar nosaukumu „…”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.5162 ha platībā, līdz 
30.04.2022. 
2.5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
2.5.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas 
līgumā. 
2.5.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
 
2.6. ….. iesniegums  
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 10.03.2017, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/199, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu  Nr. 82, par zemesgabalu ar nosaukumu …, kad. Nr. 6492 006 4224, 0.2812 ha 
platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 82 ar …  noslēgts 2010. gada 12. maijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu …., ar kadastra Nr. 6492 006 4224, 0.2812 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums Raiņa …., kad. Nr. 6492 006 4224, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 6492 
006 4224, kopējā platībā 0.2812  ha, iznomāts vienai personai, mazdārziņa ierīkošanai. Zemesgabals 
sastāv no 0.2812  ha lauksaimniecībā izmantojamas 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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.6.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 82, noslēgtu ar …p.k. ….,  par zemesgabalu ar kad. Nr. 6492 
006 0875, ar nosaukumu Kungu iela …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.2812  ha platībā, līdz 
30.04.2022. 
2.6.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
2.6.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas 
līgumā. 
2.6.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
 
2.7. ….. iesniegums  
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 13.03.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/204, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu  Nr. 75, par zemesgabalu ar nosaukumu „Vaiņodes internātskola” kad. apz. 6492 
006 0641, 0.04 ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 75 ar ….  noslēgts 2010. gada 12. maijā, par zemes gabalu ar 
nosaukumu  „Vaiņodes internātskola”, ar kadastra apz. 6492 006 0641, 0.04 ha platībā, mazdārziņa 
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uzturēšanai. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums Vaiņodes internātskola, kad. Nr. 6492 006 0641, kurš sastāv no zemesgabala  ar 
kad. apz. 6492 006 0641, kopējā platībā  9.3074  ha, daļa platības ir iznomāts mazdārziņa ierīkošanai. 
Zemesgabals sastāv no 4.62  ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 3.7243 ha zem ēkām,  0.1 ha zem 
ceļiem, 0.8631 citas 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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.7.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 75, noslēgtu ar …, p.k. …,  par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0641, ar nosaukumu Vaiņodes internātskola, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.04  ha platībā, 
līdz 30.04.2022. 
2.7.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
2.7.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei veikt grozījumus zemes nomas 
līgumā. 
2.7.4. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 

 
 

3.p. 
Par  medību tiesību nomas līguma slēgšanu  

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
3.1. Biedrības Mednieku klubs „Embūte” iesniegums 
 
Pamats: Biedrības Mednieku  klubs “Embūte”, reģ. Nr.40008018739, juridiskā adrese: "Pūces", 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436 valdes locekļa … p.k. …, iesniegums saņemts 20.02.2017. 
Vaiņodes novada pašvaldībā , iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/140, ar lūgumu iznomāt Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošos sekojošiem  zemesgabaliem medību vajadzībām uz pieciem gadiem. 
 

1. „Avotiņi” , kad. apz. 6454 003 0029, 5.3 ha platībā; 
2. „Cīrulīši”, kad. apz. 6454 003 0013, 3.2 ha platībā, 

kad. apz. 6454 003 0014, 2.0 ha platībā 
3. „Priedes” , kad. apz. 6454 004 0300, 1.05 ha platībā; 
4. „Vanagi”, kad. apz. 6454 004 0039, 2.0 ha platībā; 
5. „Eglīši” , kad. apz. 6454 003 0024, 13.5 ha platībā; 
6. „Bebri”, kad apz. 6454 004 0353, 11.0 ha platībā; 
7. „Santas”, kad apz. 6454 003 0167, 3.9 ha platībā, 

kad. apz. 6454 004 0090, 6.8 ha platībā, 
kad. apz. 6454 004 0120, 6.1 ha platībā, 
kad. apz. 6454 0153 0153, 5.9 ha platībā.  

8. „Upītes” kad. apz. 6454 004 0364, 2.19 ha platībā; 
9. „Lejas Vaiči”, kad. apz. 6454 004 0032, 4.6 ha platībā; 
10. „Pūces 1”, kad apz. 6454 005 0042, 2.40 ha platībā; 
11. „Vecozoli”, kad. apz. 6454 004 0031, 6.6 ha platībā, 



10 
 

kad. apz. 6454 004 0024, 1.5 ha platībā. 
 
Konstatēts: 2017.gada 7.februārī ar Biedrību Mednieku klubs “Embūte” ir noslēgts  medību tiesību 
nomas līgums par vairākām zemes gabalu platībām uz pieciem gadiem, par 18 zemes gabaliem, kas 
atrodas Embūtes pagastā.  
Mednieku klubs “Embūte” lūdz papildināt medījamās par vēl 78.04 ha. Nomas maksa EUR 0.41 + PVN 
gadā.   
 
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. 22.07.2014. MK noteikumi Nr. 421 “ Medību 
noteikumu” 13.,14.p. un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.1.1. Izdarīt grozījumus 07.02.2017. Līgumā par medību tiesību nodošanu noslēgtu ar  Biedrību 
Mednieku klubs „Embūte” un papildināt 1.1. punktu ar: 

19) „Avotiņi”, kad. apz. 6454 003 0029, 5.3ha platībā; 

20) „Cīrulīši”, kad. apz. 6454 003 0013, 3.2 ha platībā, 

      kadastra apz. 6454 003 0014, 2.0 ha platībā 

21) „Priedes” , kad. apz. 6454 004 0300, 1.05 ha platībā 

22) „Vanagi”, kad. apz. 6454 004 0039, 2.0 ha platībā 

23) „Eglīši” , kad. apz. 6454 003 0024, 13.5 ha platībā 

24) „Bebri”, kad apz. 6454 004 0353, 11.0 ha platībā 

25) „Santas”, kad apz. 6454 003 0167, 3.9 ha platībā, 

    kad. apz. 6454 004 0090, 6.8 ha platībā, 

    kad. apz. 6454 004 0120, 6.1 ha platībā, 

    kad. apz. 6454 0153 0153, 5.9 ha platībā.  

26) „Upītes” kad. apz. 6454 004 0364, 2.19 ha platībā; 

27) „Lejas Vaiči”, kad. apz. 6454 004 0032, 4.6 ha platībā 

28) „Pūces 1”, kad apz. 6454 005 0042, 2.40 ha platībā 

29) „Vecozoli”, kad. apz. 6454 004 0031, 6.6 ha platībā, 

    kad. apz. 6454 004 0024, 1.5 ha platībā. 

3.1.2. Noteikt medību tiesību  zemes nomas maksu  EUR 0,41 + PVN par katru nomāto platību gadā. 
3.1.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Biedrībai Mednieku klubs „Embūte” un  zemes lietu speciālistam 

izpildei. 

 
3.2. Biedrība Mednieku klubs „PIRTKURI” iesniegums 
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Pamats: Biedrības Mednieku  klubs “PIRTKURI”, reģ. Nr.40008061681, juridiskā adrese: Mēness iela 
13-1, Lielvārde, Lielvārdes nov., valdes locekļa …. p.k. …, iesniegums saņemts 14.03.2017. Vaiņodes 
novada pašvaldībā , iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/210, ar lūgumu iznomāt Vaiņodes novada pašvaldībai 
piederošos, sekojošiem  zemesgabaliem medību vajadzībām uz pieciem gadiem. 
 

1. „Pie Veldumiem”, kad. apz. 6492 001 0252, 1.02 ha platībā; 
2. „Kapi Silnieki”, kad. apz. 6492 001 0255, 0.8 ha platībā; 
3. „Elkas kapi”, kad. apz. 6492 001 0072, 0.3 ha platībā; 
4. „Kauliņi”, kad apz. 6492 001 0021, 11.34 ha platībā; 
5. „Jaunārijas”, kad. apz. 6492 001 0039, 0.36 ha platībā; 

 
Konstatēts: 2015.gada 2.jūnijā ar Mednieku klubu “PIRTKURI” ir noslēgts  medību tiesību zemes 
nomas līgums par 3 zemes gabaliem ar kopējo platību 13.82 ha, nomas līgums noslēgts līdz 2020.gada 
31.maijam.  
Mednieku klubs “Pirkturi” lūdz papildināt medījamās platības ar vēl  20.96 ha.  
Nomas maksa EUR 0.41 + PVN gadā. 
Lai novadā būtu vienoti līgumi par medību tiesību nodošanu un atbilstoši 22.07.2014. MK noteikumiem 
Nr. 421 “ Medību noteikumu”  nepieciešams slēgt pārjaunojuma līgumu.  

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. 22.07.2014. MK noteikumi Nr. 421 “ Medību 
noteikumu” 13.,14.p. un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.2.1.  Slēgt  Pārjaunojumu 02.06.2015. Medību tiesību nomas līgumam Nr.404, par medību tiesību 
nodošanu Mednieku klubam “Pirkturi”, par zemesgabaliem : 

3.2.1.1. „Pie Veldumiem”, kad. apz. 6492 001 0252, 1.02 ha platībā; 
3.2.1.2. „Kapi Silnieki”, kad. apz. 6492 001 0255, 0.8 ha platībā; 
3.2.1.3. „Elkas kapi”, kad. apz. 6492 001 0072, 0.3 ha platībā; 
3.2.1.4. „Kalnieši”, kad. apz. 6492 001 0079, 1.33 ha platībā; 
3.2.1.5. „Ciemkalni”, kad. apz. 6492 001 0115, 8.29 ha platībā; 
3.2.1.6. „Kauliņi”, kad apz. 6492 001 0021, 11.34 ha platībā; 
3.2.1.7. „Jaunārijas”, kad. apz. 6492 001 0039, 0.36 ha platībā; 
3.2.1.8. „Kauliņi”, kad. apz. 6492 001 0038, 10.57 ha platībā; 

3.2.2. Noteikt medību tiesību  zemes nomas maksu  EUR 0,41 + PVN par katru nomāto platību gadā. 
3.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2022.gada 31.martam. 
3.2.4. Ar Pārjaunojuma līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 2.jūnija medību tiesību nomas 
līgums Nr.404. 
3.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Biedrībai Mednieku klubs „PIRTKURI” un  zemes lietu 
speciālistam izpildei. 
 

3.3. Biedrības Mednieku sporta klubs „Vaiņode” iesniegums 
 
Pamats: Biedrības Mednieku sporta klubs “Vaiņode”, reģ. Nr.40008018443, juridiskā adrese: Raiņa 
iela 18A-9, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 valdes priekšsēdētāja … p.k. …., 
iesniegums saņemts 22.03.2017. Vaiņodes novada pašvaldībā , iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/232, ar 
lūgumu iznomāt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošos sekojošus zemesgabalus medību vajadzībām 
uz pieciem gadiem. 
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1. „Klintis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 001 0035, 5.49 ha platībā; 
2. „Vagari”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 003 0042, 1.2 ha platība; 
3. „Pūliņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0256, 0.6 ha platībā; 
4. „Veldas Pilenieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0027, 3.4 ha platībā; 
5. „Nārķu Mitenieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0033, 4.4 ha platībā; 
6. „Gobas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0036, 7.3 ha platībā; 
7. „Dobeļi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0056, 3.14 ha platībā; 
8. „Liekņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0178, 7.6 ha platībā; 
9. „Dzidras”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0159, 10 ha platībā; 
10. „Saulstari”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0160, 5.3 ha platībā; 
11. „Pavāri”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 007 0061, 7 ha platībā; 
12. „Celmiņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 007 0063, 11.35 ha platībā; 
13. „Mazozoliņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0035, 13.07 ha platībā; 
14. „Zeltkalni”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0048, 7.7 ha platībā; 
15. „Zvejnieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0115, 4.4 ha platībā; 
16. „Jaunkrūzas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0129, 1.9 ha platībā. 
  
Konstatēts: 2015.gada 10.aprīlī ar Biedrību Mednieku  sporta klubs “Vaiņode”  ir noslēgts  medību 
tiesību  nomas līgums par 7 zemes gabaliem ar kopējo platību 241.17 ha, līguma darbības laiks līdz 
2020.gada 30.aprīlim.  
Biedrība Mednieku  sporta klubs “Vaiņode”  lūdz papildināt medījamās platības ar  vēl 93.85 ha. Nomas 
maksa EUR 0.41 + PVN gadā.   
Lai novadā būtu vienoti līgumi par medību tiesību nodošanu un atbilstoši 22.07.2014. MK noteikumiem 
Nr. 421 “ Medību noteikumu”  nepieciešams slēgt pārjaunojuma līgumu.  

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. 22.07.2014. MK noteikumi Nr. 421 “ Medību 
noteikumu” 13.,14.p.un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.3.1. Slēgt  Pārjaunojumu 10.04.2015. Medību tiesību nomas līgumam Nr.398, par medību tiesību 
nodošanu Biedrībai Mednieku  sporta klubs “Vaiņode”, par zemesgabaliem  

3.3.1.1. „Klintis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 001 0035, 5.49 ha platībā; 
3.3.1.2. „Vagari”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 003 0042, 1.2 ha platība; 
3.3.1.3. „Pūliņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0256, 0.6 ha platībā; 
3.3.1.4. „Veldas Pilenieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0027, 3.4 ha 
platībā; 
3.3.1.5. „Nārķu Mitenieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0033, 4.4 ha 
platībā; 
3.3.1.6. „Gobas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0036, 7.3 ha platībā; 
3.3.1.7. „Dobeļi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0056, 3.14 ha platībā; 
3.3.1.8. „Liekņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 004 0178, 7.6 ha platībā; 
3.3.1.9. „Dzidras”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0159, 10 ha platībā; 
3.3.1.10. „Saulstari”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0160, 5.3 ha platībā; 
3.3.1.11. „Pavāri”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 007 0061, 7 ha platībā; 
3.3.1.12. „Celmiņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 007 0063, 11.35 ha platībā; 
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3.3.1.13. „Mazozoliņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0035, 13.07 ha 
platībā; 
3.3.1.14. „Zeltkalni”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0048, 7.7 ha platībā; 
3.3.1.15. „Zvejnieki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0115, 4.4 ha platībā; 
3.3.1.16. „Jaunkrūzas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 008 0129, 1.9 ha 
platībā. 
3.3.1.17. “Krūklīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 002 0064, 129,08 ha 
platībā,  
3.3.1.18. “Krauklīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 002 0015, 52,20 ha,  
3.3.1.19. “Balki”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0093, 15,46 ha,  
3.3.1.20. “Muskatdīķis” Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,, kad. apz. 6492 004 0138, 20,97 ha,  
3.3.1.21. “Starpgabals”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  kad. apz. 6492 004 0138, 8,7 ha,  
3.3.1.22. “Laņķenes dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  kad. apz. 6492 008 0090, 8,65 ha 
platībā,  
3.3.1.23. “Elkuzemes dzirnavu dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  kad. apz. 6492 001 
0047, 6,11 ha 

3.3.2. Noteikt medību tiesību  zemes nomas maksu  EUR 0,41 + PVN par katru nomāto platību gadā. 
3.3.3.  Līguma darbības termiņš līdz 2022.gada 31.martam. 
3.3.4. Ar Pārjaunojuma līguma spēkā stāšanos spēku zaudē 2015.gada 10.aprīļa  Medību tiesību 
nomas līgums Nr.398 
3.3.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Biedrībai Mednieku sporta klubs „Vaiņode” un  zemes lietu 
speciālistam izpildei. 

4.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5 - 2, ar kadastra 

numuru 6492 900 0197,  atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Ar 2016.gada 24.novembrī Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.22, 21.p.) nekustamais 
īpašums  Tirgoņu iela 5 - 2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0584 001 002 
nodots atsavināšanai. 

2017. gada 6. martā saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, 
Nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5 - 2, kad. Nr. 6492 900 0197, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2016. gada 21.janvārī, divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 46.8 kvm, un 
pie dzīvokļa īpašuma piederošām 129/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra 
apzīmējumu 64920060584001, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224002, no būves ar kadastra 
apzīmējumu 64920064224003, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224004, no būves ar kadastra 
apzīmējumu 64920064224005, no būves ar kadastra apzīmējumu 64920064224006 un no zemes gabala ar 
kadastra apzīmējumu 64920060584. Tirgus vērtība 1096,00 EUR (Viens tūkstotis deviņdesmit seši eiro). 
Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 191.88. 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda 
Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 176 2. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas 
īres līgumiskās attiecības. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā cena 
šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1287.88 EUR (viens tūkstotis divi simti 
astoņdesmit  septiņi euro 88 centi). Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas 

 
 Pamatojoties uz iepriekšminēto un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     
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PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam  Tirgoņu iela 5 -2, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
kadastra numurs 6492 900 0197, izsoles noteikumu projektu un to pielikumus. (Pielikums Nr. 1). 
4.2. Noteikt izsoles datumu 2017.gada 27. aprīlis, plkst. 10.00  
4.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
5.4. Izsoles sākumcena: 1287.88 EUR (viens tūkstotis divi simti astoņdesmit  septiņi euro 88 centi) 
4.5. Izsoles solis: EUR 13.00 (trīspadsmit euro un 00 centi) 
4.6. Dalības maksa: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
4.7. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 128.79 (viens simts divdesmit astoņi 
euro un 79 centi) 
4.8. Sludinājumu par izsoli publicēt vietnē “ Latvijas Vēstnesis” , www.vainode.lv, Vaiņodes novada 
vēstis. 
 

5.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “ Sanatorija” Vaiņode”8” - 8, ar 

kadastra numuru 6492 900 0196,  atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Ar 2016.gada 24.novembrī Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.22, 22.p.) nekustamais 
īpašums  “ Sanatorija” Vaiņode”8” - 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0594 
001 008 nodots atsavināšanai. 

2017. gada 6. martā saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, 
Nekustamā īpašuma “ Sanatorija” Vaiņode”8” - 8, kad. Nr. 6492 900 0196, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2016. gada 21.janvārī, vienistabas dzīvokļa ar kopējo 
platību 38.5 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 56/1000 kopīpašuma domājamām daļām no būves 
ar kadastra apzīmējumu 64920060594001 un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920060594. 
Tirgus vērtība 868,00 EUR (Astoņi simti sešdesmit astoņi eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma 
novērtēšanu 191.88. 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda 
Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 195 8. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas 
īres līgumiskās attiecības. 

 Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā cena 
šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1059.88 EUR (viens tūkstotis 
piecdesmit  deviņi euro 88 centi). 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1. Apstiprināt nekustamajam īpašumam  “ Sanatorija” Vaiņode”8” - 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., kadastra numurs 6492 900 0196, izsoles noteikumu projektu un to pielikumus. 
( Pielikums Nr. 2) 
5.2. Noteikt izsoles datumu 2017.gada 27. aprīlis, plkst. 11.00  
5.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
5.4. Izsoles sākumcena: 1059.88 EUR (viens tūkstotis piecdesmit  deviņi euro 88 centi) 
5.5. Izsoles solis: EUR 11.00 (vienpadsmit euro un 00 centi) 
5.6. Dalības maksa: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
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5.7. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 105.99 (viens simts pieci euro un 99 
centi) 
5.8. Sludinājumu par izsoli publicēt vietnē “ Latvijas Vēstnesis” , www.vainode.lv, Vaiņodes novada 
vēstis. 
 

6.p. 
Par nekustamā īpašuma “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas “..”, …. novads,  iesniegums  saņemts 31.01.2017, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/88, ar lūgumu atļaut izpirkt zemesgabalu “….”, kad. apz. .. …, 2.3 ha 
platībā, kurš atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 
 
Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “….”, ar kad. Nr. …, 2.3 ha platībā, sastāv no 
zemesgabala ar kad. apz. …, 2.3 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. apz. …un trīs 
palīgēkas ar kad. apz. …, kad. apz. … un 6492 005 0049 004. Ēkas pieder …, pamatojoties uz arhīva 
izziņa 11.11.1991. No J-491. 
 
Zemesgabals ar kad. apz. 6492 005 0049, 2.3 ha platībā piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Nav 
instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā.  Uz šo zemesgabalu 2007. gada 09. martā … ir 
izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 2007. gada 25. jūlijā ar … noslēgts lauku apvidus nomas līgums. 
Pamatojoties uz 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 un uz “Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta (4). 
“Atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas 
personas: 8) persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu 
izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība 
ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir 
noslēgts zemes nomas līgums.” 37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) 
nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas 
cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma 
novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā 
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, 
kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma 
vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, 
kas nav zemāka par nosacīto cenu. 
36.p.(3) Pārdodot publiskas personas nekustamo īpašumu uz nomaksu, nomaksas termiņš nedrīkst būt 
lielāks par pieciem gadiem. Par atlikto maksājumu pircējs maksā sešus procentus gadā no vēl 
nesamaksātās pirkuma maksas daļas un par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem - 
nokavējuma procentus 0,1 procenta apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu. 
Šos nosacījumus iekļauj pirkuma līgumā. 
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “…”, ar kad. apz. …, 2.3 ha platībā, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
atsavināšanas procedūru. 
6.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt zemesgrāmatā 
zemesgabalu “….”, kad. apz. 6492 005 0049, 2.3 ha platībā, uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda. 
6.3. Uzdod nekustamo īpašumu speciālistam veikt novērtējumu atbilstoši Standartizācijas likumā 
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paredzētajā kārtībā. 
6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  un zemeslietu 
speciālistiem izpildei. 
 

7.p. 
 Par NĪ …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai 

un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
/ziņo : O. Jurjevs/ 

 
Pamats: … p.k. …, Brīvības .., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 02.01.2017, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/7, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli ….ielā … 
dzīv…, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 4257 001 sastāv no 11 dzīvokļiem, atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Par konkrēto dzīvokli  … kad. apz. … Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īres līgums Nr. 21-05, noslēgts 2005. gadā 11. oktobrī ar … Nekustamais īpašums …, ar 
kad. Nr. …, kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …ha platībā, uz kura atrodas 11 dzīvokļu dzīvojamā 
māja, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. Minētais dzīvoklis … Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. pieder pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. 
Ierosinājums  šo dzīvokļu īpašumu pārdot, īrniekam.  
Atvērt  dzīvokļa īpašumu …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kopējo platību 39,90 kvm. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  
4.pants. (1) 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. Kārtība noteikta 01.02.2011. MK noteikumos Nr. 109 “ Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta” 
 
45.pants (3) 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. 
(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – mantas 
atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu.  
 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

7.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais …, kad. apz. … ar kopējo 
platību 39,90 kvm. 
7.2. Uzsākt nekustamā īpašuma …. ar kad. apz. … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas 
procedūru. 
7.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam atvērt 
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dzīvokļa īpašumu dzīvoklim …, ar kad. apz. …. 
7.4. 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. 
 
 8.p. 

Par  nekustamā īpašuma “….”, kad. apz. …, sadalīšanu 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

 
Pamats: SIA “…”, reģ. Nr., …, adrese, … iesniegums saņemts 13.02.2017, iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/119, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “…”, ar kad. Nr. …, 
kura sastāvā ir trīs zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem …. un …. atdalot  no īpašuma  zemes 
vienības, ar kadastra apzīmējumu …. 9,0  ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu 
“…”.. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “….”, ar kopējo platību 72,1 ha, sastāv 
no trīs zemes gabaliem: 

 Zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā …, platība 9,0 ha,  lauksaimniecībā izmantojama zeme 
- 6,3 ha, krūmāji -0,8 ha,  zem ēkām esošā zeme- 1,6 ha, zem ceļiem esoša zeme,- 0,2 ha,  cita 
veida zeme - 0,1 ha.  

 Zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā …, platība 49,3 ha – lauksaimniecībā izmantojama zeme 
- 40,7 ha, meži – 7,8 ha,  krūmāji- 0,1 ha, zem ūdens esošā zeme -0,4 ha,  zem ceļiem esoša 
zeme - 0,2 ha , cita veida zeme -0,1 ha. 

 Zemes gabals ar apzīmējumu kadastrā …, platība 13,8 ha – lauksaimniecībā izmantojama zeme 
-13,7 ha, meži – 7,8 ha  , - zem ceļiem esoša zeme- 0,1 ha. 

  Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

Minētais īpašums pieder …”, Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts 
zemesgrāmatā.  
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 8.panta trešās daļas 1.punktā noteikts, ka zemes ierīcības 
projekts nav izstrādājams, ja veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības daļai un 15.03.2017. 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1. Atdalīt no nekustamā īpašumā ar nosaukumu “…”, kad. Nr. …, kopējā platība 72.1, zemesgabalu 
ar apzīmējumu kadastrā …, 9.0 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā. 
8.2.. Atdalītajam zemesgabalam 9.0 ha platībā, piešķirt jaunu nosaukumu “…” un noteikt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
8.3 Atlikušajiem zemesgabaliem  ar kad. apz. …., 49.3 ha platībā, ar kadastra Nr. …, platība 13.8 ha 
saglabāt nosaukumu “…” un saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
8.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama 
8.5. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices. 
8.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei un SIA 
“… 
 
Plkst. 1526 iziet Visvaldis Jansons. Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētāja vietnieks Oļegs 
Jurjevs. 
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9.p.  

Par telpu nomas vienošanās laušanu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

9.1 …. iesniegums 
 
Pamats: …., p.k. …, dzīvojoša …”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts 09.03.2017., 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/196, ar lūgumu lauzt vienošanos par ēku nomu  2 
garāžām, 2/78 domājamām daļām no kopējās platības ar nosaukumu „Centra garāžas”, kad. apz. 6492 
006 0709 001. 
 
Konstatēts: NĪ „Centra garāžas”, kad. Nr. 6492 006 0709, kurš sastāv no zemesgabala ar nosaukumu 
„Celtnieku iela 8”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0709, kopējā platība 
0.9442 ha. Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, uz zemesgabala atrodas 
pašvaldībai piederoša ēka ar kad. apz. 6492 006 0709 001. Zemes lietošanas mērķis: valsts un pašvaldību 
pārvalžu apbūve, NĪLM:0903. Ar 2011. gada 28. aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumu, protokola 
izraksts Nr. 17, 16.p „Par pašvaldībai piekrītošo garāžu nomu”, nolemts iznomāt 19 personām garāžas, 
par nomas maksu nosakot EUR 1.42 gadā par domājamo ēkas daļu. 
 
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, 
Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

9.1.1. Lauzt vienošanos par telpu nomu, noslēgtu ar …, p.k. …  par 2 garāžām, 2/78 domājamām daļām 
no kopējās platības ar nosaukumu  „Centra garāžas”,  kad. apz. 6492 006 0709 001. 
9.1.2. Izraksts izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
9.2. … iesniegums  
 
Pamats: … p.k. .., dzīvojoša … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts 15.03.2017., 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/212, ar lūgumu lauzt ēkas nomas vienošanos par  
2 garāžām, 2/78 domājamām daļām no kopējās platības ar nosaukumu „Centra garāžas”, kad. apz. 6492 
006 0709 001. 
 
Konstatēts: NĪ „Centra garāžas”, kad. Nr. 6492 006 0709, kurš sastāv no zemesgabala ar nosaukumu 
„Celtnieku iela 8”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0709, kopējā platība 
0.9442 ha. Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, uz zemesgabala atrodas 
pašvaldībai piederoša ēka ar kad. apz. 6492 006 0709 001. Zemes lietošanas mērķis: valsts un pašvaldību 
pārvalžu apbūve, NĪLM:0903. Ar 2011. gada 28. aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumu, protokola 
izraksts Nr. 17, 16.p „Par pašvaldībai piekrītošo garāžu nomu”, nolemts iznomāt 19 personām garāžas, 
par nomas maksu nosakot EUR 1.42, gadā par domājamo ēkas daļu. 
 
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     
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PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, 
Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

9.2.1. Lauzt vienošanos par telpu nomu, noslēgtu ar …, p.k. ….,  par 2 garāžām, 2/78 domājamām daļām 
no kopējās platības ar nosaukumu „Centra garāžas”,  kad. apz.  6492 006 0709 001. 
9.2.2. Izraksts izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 

10.p.  
Par  telpas nomas līguma slēgšanu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

10.1. …. iesniegums  
 
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 09.03.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/197, ar lūgumu iznomāt 2 
garāžas 2/78 domājamās daļas no kopējās ēkas platības ar nosaukumu „Centra garāžas”, kad. apz. 6492 
006 0709 001, uz pieciem gadiem, kuras iepriekš nomāja …. 
 
Konstatēts: NĪ „Centra garāžas”, kad. Nr. 6492 006 0709, kurš sastāv no zemesgabala ar nosaukumu 
„Celtnieku iela 8”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0709, kopējā platība 
0.9442 ha. Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, uz zemesgabala atrodas 
pašvaldībai piederoša ēka ar kad. apz. 6492 006 0709 001. Zemes lietošanas mērķis: valsts un pašvaldību 
pārvalžu apbūve, NĪLM:0903. Ar 2011. gada 28. aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumu, protokola 
izraksts Nr. 17, 16.p „Par pašvaldībai piekrītošo garāžu nomu”, nolemts iznomāt 19 personām garāžas, 
par nomas maksu nosakot EUR 1.42, par domājamo ēkas daļu. 
 
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, 
Aigars Dīks),  PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

10.1.1. Slēgt telpu  nomas līgumu par 2 garāžām., t.i. 2/78 domājamām daļām no ēkas ar …. p.k. …, 
par ēkas gabalu ar nosaukumu „Centra garāžas”, ar kad. apz. 6492 006 0709 001. 
10.1.2. Nomas maksa EUR 1.42, par vienu domājamo daļu. 
10.1.3. Telpu  nomas līguma termiņš spēkā līdz 30.04.2022 
10.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
10.2. … iesniegums  
 
Pamats: … p.k. .., deklarētā dzīvesvieta … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
15.03.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/213, ar lūgumu iznomāt 2 garāžas 
2/78 domājamās daļas no kopējās ēkas platības ar nosaukumu „Centra garāžas”, kad. apz. 6492 006 
0709 001, uz pieciem gadiem, kuras iepriekš nomāja …. 
 
Konstatēts: NĪ „Centra garāžas”, kad. Nr. 6492 006 0709, kurš sastāv no zemesgabala ar nosaukumu 
„Celtnieku iela 8”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0709, kopējā platība 
0.9442 ha. Zemesgabals sastāv no 0.9442 ha zem ēkām esošās zemes, ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder 
Vaiņodes novada pašvaldībai, uz zemesgabala atrodas pašvaldībai piederoša ēka ar kad. apz. 6492 006 
0709 001. Zemes lietošanas mērķis: valsts un pašvaldību pārvalžu apbūve, NĪLM:0903. Ar 2011. gada 
28. aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumu, protokola izraksts Nr. 17, 16.p „Par pašvaldībai piekrītošo 
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garāžu nomu”, nolemts iznomāt 19 personām garāžas, par nomas maksu nosakot EUR 1.42, par 
domājamo ēkas daļu. 
 
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, 
Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

10.2.1. Slēgt  vienošanos par ēkas nomu ar …, p.k. …, par ēkas gabalu ar nosaukumu „Centra 
garāžas”, ar kad. apz. 6492 006 0709 001, 2 garāžas 2/78 domājamām daļām no ēku kopējās platības. 
10.2.2. Nomas maksa EUR 1.42, par 1/78 domājamo daļu. 
10.2.3. Zemes nomas līguma termiņš spēkā līdz 30.04.2022 
10.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 

11.p.  
Par  zemes ierīcības projekta Nekustamā īpašuma „….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 

…., sadalīšanu” apstiprināšanu 
/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: SIA „Metrum” iesniegums Nr. 263/a/34-2017 saņemts 28.02.2017., iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/166, ar lūgumu iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu ….”, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. Nr. …. sadalīšanai. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …., ar nosaukumu ….”, ar kopējo platību 39.5 ha, sastāv 
no viena zemes gabala:  30,4 ha – lauksaimniecībā izmantojama zeme, 7,9 ha – mežs, 0.3 ha - zem ūdens 
esoša zeme, 0.6 ha - zem ceļiem esoša zeme, 0.3 ha - cita veida zeme. Zemesgabala lietošanas mērķis ir 
zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 
Minētais īpašums pieder  … Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā.  
 
…. 
 
Ar Vaiņodes novada domes 2016. gada 22. decembra sēdes protokolu Nr. 23, 8.p. “Par nekustamā 
īpašuma ….” 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” 9.7 punktam, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā 
pašvaldībā; 9.8 punktam, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai 
noraidīšanu un  15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra Grosberga, 
Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

11.1. Apstiprināt SIA “Metrum” reģ.Nr.40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašuma “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. kad. Nr. …. 
11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei un 
SIA “Metrum” 
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Plkst. 1535 atgriežas Visvaldis Jansons. Domes sēdi turpina vadīt domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 
 

12.p.  
Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: …, p.k. …, adrese …,  … pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 17.02.2017. iereģistrēts 
Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/134, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu ar kad. apz. 6454 006 
0082, 0.03 ha platībā, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, mazdārziņa vajadzībām uz 5 gadiem. 
 
Konstatēts: “Centra mazdārziņi” kad. Nr. 6454 004 0082, kopējā platībā 2,3515 ha, iznomāts vairākām 
personām mazdārziņu ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 2,3515 ha zemes citām vajadzībām. Zeme 
piekrīt pašvaldībai, atrodas Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. Zemes lietošanas mērķis: 
lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Iznomājams uz 5 gadiem. Konkrētai personai nav 
parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību.  
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 15.03.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

12.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …, p.k. …,  par zemesgabalu ar kad. apz. 6454 006 0082 ar 
nosaukumu “Centra mazdārziņi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0,03 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. 
12.2. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.12.2022. 
12.3. Noteikt zemes nomas maksu 1.5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN). 
12.4.Līgums noslēdzams viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas brīža. 
12.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 

13.p.  
…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšana, izvērtēšanu 

pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 
Pamats: … p.k. .., …, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 14.03.2017, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/209, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli … .., Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 

 Nekustamais īpašums …, ar kad. Nr. 6492 006 0111, kurš sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 
6492 006 0111, 0.0994 ha platībā, uz kura atrodas 4 dzīvokļu dzīvojamā māja, pieder Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. Par dzīvokli  Kungu …, kad. apz. … Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., noslēgts  dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 233-2016, noslēgts 2017. gadā 3. janvārī ar ... 
Minētais dzīvoklis Kungu 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 Kungu iela … Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. ar kopējo platību 49,20 kvm. 

Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Kungu iela …, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag. un varētu 
ierakstīt dzīvokli īpašumu zemesgrāmatā ir jānosaka domājamās daļas dzīvoklim 

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. 
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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; 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums:  
4.pants. (1) 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. Kārtība noteikta 01.02.2011. MK noteikumos Nr. 109 “ Kārtība, 
kādā atsavināma publiskas personas manta” 
 
45.pants (3) 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. 
(4) Īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu, ja: 
1) īrnieks un viņa ģimenes locekļi ir noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no 
viņiem iegūs īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu; 
2) tiesā nav celta prasība par īres līguma izbeigšanu. 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Nosacītā cena – nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 
kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. Pārdošana par brīvu cenu – mantas 
atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto cenu un 15.03.2017. 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas  un 23.03.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Sandra Grosberga, 
Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 11. pantu  
balsojumā nepiedalās deputāts Teodors Roze, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

13.1. Noteikt, domājamās daļas 225/1000 dzīvoklim Nr. … ar kad. apz. 6492 006 0111 001 002 no   
daudzdzīvokļu mājas  Kungu iela … kas atrodas  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 
6492 006 0111 001 un no piekrītoša zemes gabala ar kad. apz. 6492 006 0111; 
13.2. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais Kungu iela …, kad. apz. 
6492 006  0111 001 002 ar kopējo platību 49,20 kvm. 
13.3. Uzsākt nekustamā īpašuma Kungu iela …ar kad. apz. 6492 006 0111 001 002, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 
13.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Oskaram Jēkabsonam 
atvērt dzīvokļa īpašumu dzīvoklim Kungu iela …. ar kad. apz. 6492 006 0111 001 002. 
13.5. 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. 

 
14.p. 

Par kustamās mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem 

/ziņo : E. Vanaga/ 
 

2017. gada 1. martā bija paredzēta pašvaldībai piederošās kustamās mantas izsole. 
Izsoles objekts – Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā kustamā manta FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 
3115. Atkārtota izsole. 
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Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. 

Izsoles sākumcena EUR 720.00 (septiņi simti divdesmit euro 00 centi), tai skaitā pievienotās vērtības 
nodoklis 21%. 

Izsoles solis EUR 20.00 (divdesmit euro 00 centi)  

Uz izsoli nebija pieteicies neviens dalībnieks. 

Saskaņā ar 26.01.2017. Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanas izsoles 
noteikumu 7.1.1. punktu izsole uzskatāma par nenotikušu, ja uz izsoli nav ieradies un reģistrējies 
neviens dalībnieks. 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, un 
23.03.2017.0 Finanšu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.1. Apstiprināt 01.03.2017. Vaiņodes novada pašvaldības kustamas mantas FORD TRANSIT izsoles 
protokolu  
14.2.Atzīt pašvaldībai piederošās kustamās mantas FORD TRANSIT,  reģ. Nr. FS 3115 izsoli par 
nenotikušu 
14.3. Uzdot domes juristam izstrādāt jaunus izsoles noteikumus, samazinot kustamās mantas sakuma 
cenu par 20% no iepriekšējās summas. 
14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā . 
 

15.p. 
Par nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo E. Vanaga / 

 
2017.gada 28.februārī  notika rakstiska cirsmas izsole ar augšupejošu soli, rakstiskā izsolē tiek pārdota 
cirsma, kvartāls Nr.6, nogabals Nr.31, ar kopējo platību 4.17 ha, kas atrodas nekustamajā īpašumā 
“Krūklīši”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienības kadastra apzīmējums 6492 002 0064. Cirtes 
izpildes veids – kailcirte. Izzāģējamais kokmateriāls – 1214,61 m3. 
 
Izsoles sākumcena: EUR 30 000.00 (trīsdesmit  tūkstoši euro 00 centi) 
 
Pieteikšanās līdz 2017.gada 28.februāra plkst. 1000 izsole notiek plkst. 1100. Līdz norādītajam laikam 
pieteikušies  un izsolē piedalās četri dalībnieki ar piedāvāto summu : SIA” MEŽA RESURSU 
SERVISS”- 31 222.00, SIA “LATEIRA”- EUR 31 000.00,  SIA “Metsa Forest Latvia”- EUR 33 010.00, 
SIA “UNICENTRS”- EUR 33  564.00 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 3.punktu, 21.panta 
pirmās daļas 14.punkta a) apakšpunktu un 23.03.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

15.1. Apstiprināt 28.02.2017. nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokolu.  
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15.2.Slēgt līgumu ar cirsmas izsoles uzvarētāju – SIA “UNICENTRS”, reģ.Nr. LV42103025551, 

adrese: Lielā iela 1-74, Liepāja, pirkuma maksa  nekustamā īpašuma “Krūklīši” Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. cirsmas iegādei EUR 33 564.00 (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti sešdesmit 

četri  euro 00 centi). 

15.3. Uzdot domes juristam sastādīt cirsmas pārdošanas līgumu. 

16.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 20.00( divdesmit 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 23.03.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu. 
 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

16.1. Piešķirt Vaiņodes novadā deklarētām politiski represētajām personām  vienreizēju pabalstu 
EUR 20.00 ( divdesmit euro, 00 centi) apmērā katram, no pašvaldības sociālā budžeta. 

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

17.p. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: …  p.k. …,  dzīvojoša … dzīvoklis .. .. ..e pag., Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada domē 15.03.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/220  ar lūgumu atļaut  deklarēt dzīvesvietu … pag., 
Vaiņodes nov. 
 
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. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

17.1. Atļaut … p.k…., deklarēt dzīvesvietu adresē ….. pag., Vaiņodes nov., LV- 3436 
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17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 
 
 
 
 

18.p. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

18.1. … iesniegums 

Pamats:  …. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta 
ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 
(2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 
12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 
aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde anulē 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir 
anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 
personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 
ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 
noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 
iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 
neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

18.1.1. Anulēt …  p.k. … deklarēto dzīvesvietu … … pag., Vaiņodes nov., LV-3436 
18.1.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
18.1.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
18.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 
18.1.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

18.2. … iesniegums 

Pamats:  … p.k. …., iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 02.03.2017. iereģistrēts ar 
Nr.2.1.11/173 ar lūgumu anulēt dzīvesvietas pierakstu …., un … , adresē …  Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. Minētās personas šajā adresē  nekad nav dzīvojušas. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta 
ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
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izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 
(2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 
nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 
tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 
12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 
pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 
aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde anulē 
ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir 
anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 
personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 
deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 
ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 
noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 
iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 
dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 
neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks), PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

18.2.1. Anulēt … p.k. …, un …p.k. … , adresē ….,  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
18.2.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
18.2.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
18.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 
18.2.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 

19.p. 
Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Valsts Meža Dienestu 

 
Svītrots no sēdes darba kartības ! 
 
 

20.p. 

Par sociālo pabalstu SAC “ Vaiņode” uzturēšanās maksas segšanai 

/ziņo: Aiga Jaunzeme/ 

Pamats: Sakarā ar to 26.01.2017.  Vaiņodes novada dome pieņēmusi Sociālā aprūpes pakalpojuma 
izcenojumu sociālā atbalsta centrā “ Vaiņode” Saņemti iesniegumi no personām, kas uzturas Sociālā 
atbalsta centrā “ Vaiņode”, kuriem pēc jaunās uzturēšanās maksas izcenojuma apstiprināšanas nepietiek 
līdzekļu uzturēšanās maksai.   

20.1. … 
 

Pamats: ….. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

… 
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.1.1.  Piešķirt atlaidi … p.k. …. sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 168.80 (viens simts sešdesmit astoņi euro, 80 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot 
ar  2017. gada martu. 
20.1.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 
 

20.2. …        
                                                

….. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

….. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.2.1.  Piešķirt atlaidi  … p.k. …., sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 189.73 (viens simts astoņdesmit deviņi euro, 73 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot 
ar 2017. gada martu. 

20.2.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.3.  …..  
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Pamats: …. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

….. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.3.1.  Piešķirt atlaidi  … p.k…., sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 179.42 (viens simts septiņdesmit deviņi euro, 42 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta 
sākot no 2017. gada marta. 

20.3.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.4. …. iesniegums  

Pamats: .... 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

….. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, 
protokola Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā 
“Vaiņode”, gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā 
aprūpes pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta 
ieteikuma, mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes 
sēdē un pieņem lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 7. punktu un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 
23.03.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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20.4.1.  Piešķirt atlaidi  … p.k. …, sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 188.20 (viens simts astoņdesmit astoņi euro, 20 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot 
ar 2017. gada martu. 

20.4.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.5. … iesniegums 

Pamats: …. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

……. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas  

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.5.1. Piešķirt atlaidi  ….  p.k. …., sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 175.42 (viens simts septiņdesmit pieci euro, 42 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot 
no 2017. gada marta mēneša. 

20.5.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.6. …  

Pamats:….. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

….. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 
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Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.6.1. Piešķirt atlaidi  … p.k. …, sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 234.75 (divi simti trīsdesmit četri euro, 75 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 
2017. gada  marta mēneša. 

20.6.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.7. … 

Pamats: …. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

…… 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.7.1. Piešķirt atlaidi  … p.k. …., sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 110.58 (viens simts desmit euro, 58 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 2017. 
gada marta mēneša. 

20.7.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.8. … 

Pamats…. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

….. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
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Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.8.1. Piešķirt atlaidi  … p.k. …., sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 203.10 (divi simti trīs euro, 10 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 2017. gada 
marta mēneša. 

20.8.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.9. …. 

Pamats:…. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

…… 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.9.1. Piešķirt atlaidi  … p.k. sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 159.42 (viens simts piecdesmit deviņi euro 42 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot 
no 2017. gada  marta mēneša. 

20.9.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.10. ….. 

Pamats: .. … 

.. 



32 
 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

….. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.10.1. Piešķirt atlaidi  …. p.k. …, sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 156.52 (viens simts piecdesmit seši euro 52 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 
2017. gada  marta mēneša. 

20.10.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.11. … 

Pamats:…. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

…… 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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20.11.1. Piešķirt atlaidi  … p.k. …., sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 10.75 (desmit  euro 75 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 2017. gada  marta 
mēneša. 

20.11.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.12. … 

Pamats:… 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

….. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.12.1. Piešķirt atlaidi  …. p.k. …, sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 223.96 (divi simti divdesmit trīs euro 96 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 
2017. gada  marta mēneša. 

20.12.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.13. …  

Pamats:…. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

.... 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 



34 
 

un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.13.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu līdz neskaidrību noskaidrošanai. 

20.13.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.14. …. 

Pamats:…. 

Saskaņā ar  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 29.pantu otro daļu, ilgstošas sociālās 
aprūpes klientam ir tiesības uz noteiktu  naudas summu personiskajiem izdevumiem, t.i., summa 
nedrīkst būt mazāka par 15 procentiem no tai izmaksātās pensijas vai atlīdzības, vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta.  

…… 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.14.1. Piešķirt atlaidi  …. p.k. … sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 20.22 ( divdesmit euro 22 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 2017. gada  marta 
mēneša. 

20.14.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

20.15. … 

Pamats:…. 

… 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un to, ka sociālā dienesta kompetencē nav izlemt jautājumu par 
iztrūkstošās summas atmaksu, un uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 26. janvāra lēmumu, protokola 
Nr.3. 17.4.p. “Par sociālās aprūpes pakalpojuma izmaksām sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”, 
gadījumos, kad Vaiņodes novada deklarētām personām nepietiek finansējums sociālā aprūpes 
pakalpojuma apmaksai, pamatojoties uz Vaiņodes novada pašvaldības sociālā dienesta ieteikuma, 
mēneša maksu par sociālās aprūpes pakalpojumu izskata Vaiņodes novada dome domes sēdē un pieņem 
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lēmumu par atlaidi personai individuāli un likuma “ Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu 
un  15.03.2017. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas un 23.03.2017. Finanšu komitejas 
sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, 
Sandra Grosberga, Aigars Dīks) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

20.15.1. Piešķirt atlaidi  …  p.k. …, sociālās aprūpes pakalpojumam Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  
EUR 84.15 ( astoņdesmit četri  euro 15 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta sākot no 2017. 
gada  marta mēneša. 

20.15.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

21.p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats: … p.k. …, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 27.02.2017., iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11./157, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli adresē  … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

21.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies  4 personas. 
21.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu līdz 30.04.2017. Ja termiņā neiekļaujas lēmums zaudē spēku. 
21.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

22.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu LEADER projektam 

/ziņo : V. Jansons/ 

Pamats: Biedrības “Volzbahs” reģ. nr. 40008233285, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 
15.03.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11./219, ar lūgumu nodrošināt līdzfinansējumu  10% apmērā 
projektu “ Volzbaha kalna labiekārtošana” .Projektu  biedrība “Volzbahs” paredzējusi iesniegt LAD  
LEADER programmas projektu konkursā biedrībā “Liepājas rajona partnerība”. Prognozējamā 
projekta izmaksu suma ir 30 000 euro. Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot Volzbaha kalna teritoriju 
un izbūvēt kāpnes. 

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 23.03.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     
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PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

22.1. Biedrības “Volzbahs” reģ. nr. 40008233285,  izstrādātā projekta “Volzbaha kalna 
labiekārtošana” apstiprināšanas gadījumā  LAD LEADER  programmas  projektu konkursā biedrība “ 
Liepājas rajona partnerība” ietvaros,  nodrošināt Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu 10% 
apmērā no projektam paredzētās summas. 

22.2. Lēmuma izraksts iesniedzams biedrībai “ Volzbahs” un Vaiņodes novada pašvaldības  
grāmatvedībā. 

23.p. 
Par projekta pieteikumu  “ Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, atklātā 
projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, 
pasākuma “ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats: Sagatavots projekta pieteikums  “ Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, 
atklātam projektu iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, 
pasākuma “ Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.” 
Projekta kopējās izmaksas EUR 580 496.78, kuras ir arī šī  projekta attiecināmās izmaksas. Atbalsta 
intensitāte 90% . Pašvaldības līdzfinansējums EUR 58 049.68 ELFLA fonda finansējums EUR 
522 447.10 
Projekta realizācijai nepieciešamie pašvaldības finanšu resursi ir EUR 140 000. 
Nepieciešamais aizņēmums no Valsts kases  EUR 440 497.00  
 
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 23.03.2017. Finanšu komitejas sēdes lēmumu. 
 
Atklāti balsojot:     

PAR- 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks) PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

23.1. Projekta pieteikuma “ Vaiņodes novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve”, atklātam projektu 
iesniegumu konkursam Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam, pasākuma 
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros projekta apstiprināšanas gadījumā 
ņemt aizņēmumu no Valsts kases  EUR 440 497.00 apmērā. 
23.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības projektu vadītājam O. Zvejam un 
pašvaldības grāmatvedībā. 

Sēdi slēdz plkst. 1600 

Sēdes vadītājs:            /personīgais paraksts/                                                      V. Jansons                                                                                            

Sēdes protokolētājs:                      /personīgais paraksts/                                                      I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2017.gada 30. martā 

 


