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DOMES SĒDE  

Nr. 6 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2015.gada 19. martā 
 
Sēde sasaukta: plkst. 1500 

 
Sēdi atklāj: plkst. 1500 

 
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  
 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 
 
Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis, 
Teodors Roze,  Sandra Grosberga. 
 
Nepiedalās: Zigmunds  Mickus ( pamatdarba  dēļ ). 
 
Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektors Egils Juzups, izpilddirektora vietniece, jurists Evita 
Vanaga 

 
Darba kārtībā 
 
1. Par Nekustamā īpašuma “Katlu māja”, kad. apz. 6454 004 0168, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
sadalīšanu 
2. Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam 
  2.1. ar kad. apz. 6492 004 0139, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
  2.2. ar kad. apz. 6454 004 0190, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
  3.1. …. iesniegums 
  3.2. ….. iesniegums 
  3.3. …… iesniegums 
4. Par zemesgabala iznomāšanu 
  4.1. …..iesniegums 
5. Par NĪ atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
  5.1. Par NĪ “Baznīcas iela 10” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

5.2. Par nekustamā īpašuma “Kalna iela 23” atsavināšanas procedūras uzsākšanu  
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6. Par vienreizēja sociālā pabalsta piešķiršanu 
7. Par …. iesnieguma izskatīšanu 
8. Par Zigmunda Mickus iesnieguma izskatīšanu 
9. Par dzīvokļa piešķiršanu 

9.1. …..iesniegums 
9.2. ….. iesniegums 
9.3. …… iesniegums 
9.4. …… iesniegums 
9.5. …… iesniegums 
9.6. ……. iesniegums 

10. Par Vaiņodes mūzikas skolas nolikuma projekta apstiprināšanu. 
11. Par neapbūvētu zemes gabalu nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu 

11.1. zemesgabalam  ar nosaukumu “ Sprīdīši”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
11.2. zemesgabalam ar nosaukumu “ Muita Ālupos”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
11.3. zemesgabalam ar nosaukumu “ Vārpiņas 2”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
11.4. zemesgabalam ar nosaukumu “ Lauku ganības” , Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās  sēdes darba kārtības un pievienot sēdes kārtībai 

12. Par īres līguma laušanu 
13. Par dzīvokļa piešķiršanu 
14. Par līdzfinansējumu Viļņa Bokuma grāmatas izdošanai 
15. Par konkursa “Darīsim paši 2015” nolikuma projekta apstiprināšanu 
16. Par kustamas mantas pārdošanu. 
17. Par Latvijas čempionāta autokrosā licencēm 
 

1.p. 
Par nekustamā īpašuma “Katlu māja”, kad. apz. 6454 004 0168, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Lai Vaiņodes pašvaldība spētu racionāli apsaimniekot sev piederošo NĪ ar nosaukumu ”Katlu māja”, ar kad. 
apz. 6454 004 0168, nepieciešams sadalīt  nekustamo īpašumu ar nosaukumu “Katlu māja”, kad. apz. 6454 
004 0168. 
Konstatēts: NĪ ”Katlu māja”, ar kad. apz. 6454 004 0168, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, kopējā 
platība 1.2 ha,  uz kura atrodas Vībiņu kapličas ēka un katlu māja, kura vairs savas funkcijas neveic. Īpašums 
nav ierakstīts zemesgrāmatā.  Kapličas ēkas apsaimniekošanai nepieciešams NĪ ierakstīt zemesgrāmatā un 
nepieciešams atdalīt zemes daļu 0.26 ha platībā, ēkas uzturēšanai.  
 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir 
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes 
gabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. 
Likuma 5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka 
zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 
1.p. nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes 
vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 
8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zem 
es vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes 
vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk - projektētās teritorijas), 
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apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)    sadalīšanai; 4) zemes 
konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski 
izmantojamām zemes platībām (teritorijām). Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības 
projekts un šo noteikumu 11.punkts nosaka, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta 
izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. 
Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām.  
Pamatojoties uz 03.11.2009 MK noteikumiem Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumiem”, III. Adrešu 
piešķiršanas kārtība 12.) Novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas 
ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Katlu māja”, kad. Nr. 6454 004 0168, 1.2 ha platībā, 
zemesgabalu 0.26 ha platībā. 
1.2. Atdalītajam zemesgabalam 0.26 ha platībā un uz tā esošajai ēkai ar kad apz. 6454 004 0167 001 piešķirt 
nosaukumu “Vībiņu kapliča” un noteikt zemes lietošanas mērķi: kapsētu teritorijas un ar tām saistīto 
ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve, NĪLM 0907. 
1.3. Atdalītajam zemesgabalam 0.26 ha platībā un uz tā esošajai ēkai ar kad apz. 6454 004 0167 001, piešķirt 
adresi “Uzvaras iela 10B”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.  
1.4. Atlikušajam zemesgabalam  ar kad. apz. 6454 004 0168, 0,94 ha platībā un uz tā esošajai ēkai ar kad. 
apz. 6454 004 0168 001, saglabāt nosaukumu “Katlu māja”, zemes lietošanas mērķi: lauksaimnieciska 
rakstura uzņēmuma apbūve, NĪLM:1003. 
1.5. Atlikušajam zemesgabalam ar kad. apz. 6454 004 0168, 0,94 ha platībā un uz tā esošajai ēkai ar kad. 
apz. 6454 004 0168 001, piešķirt adresi: “Uzvaras iela 10C”, Embūtes pag., Vaiņodes nov.. 
1.6. Lēmuma izrakstam klāt pievienojama skice. 
1.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam izpildei. 
 

2.p. 
Par nosaukuma piešķiršanu zemesgabalam 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
   
2.1. ar kad. apz. 6492 004 0139, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: ….., p.k. …, dzīvojoša …, iesniegums saņemts 12.02.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada 
pašvaldībā  ar Nr. 3-6/158, ar lūgumu piešķirt zemes gabalam ar kad. apz……, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. nosaukumu “Tīrums”. 
Konstatēts: LR Centrālā zemes komisija 30.06.2014. atzinusi ….. īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar 
kad. apz. ……, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, pamatojoties uz CZK atzinumu Nr. 9596. Zemes 
gabals ar kad. apz. ….., ar nosaukumu “Pie Dobeļiem”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 4.07 ha platībā, nav 
ierakstīts zemesgrāmatā, bet lai to izdarītu vēlas nomainīt nosaukumu uz nosaukumu “Tīrums”.  …. 
reģistrēts kā zemesgabala lietotājs.  
 
Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 
1.p., 14) nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 
apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.  
Pārejas noteikumu, 6.p. Līdz nekustamā īpašuma pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā zemes reformu 
un privatizāciju regulējošos likumos minētais zemes lietotājs ir kadastra subjekts, kuru Kadastra 
informācijas sistēmā ieraksta kā lietotāju. Zemes lietotājam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta 
un zemes vienības daļas noteikšanu, nekustamā īpašuma objekta veidošanu, kadastra datu aktualizāciju un 
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šo datu labošanu, kā arī šā likuma 13., 14. un 31.1 pantā noteiktie pienākumi, viņš var veikt šā likuma 
34.pantā noteiktās darbības. Ja zeme ir koplietošanā, minētās darbības var veikt viens no zemes 
koplietotājiem. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1.1. Piešķirt zemesgabalam ar kad. apz. ….., Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā,  4.07 ha platībā, 
nosaukumu “Tīrums”. 
2.1.2. Zemesgabalam ar kad. apz. ….., Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā,  4.07 ha platībā, saglabāt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība: NILM 0101. 
2.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 
 

 
2.2. ar kad. apz. 6454 004 0190, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: … p.k. …, dzīvojošs …., …, …, iesniegums saņemts 12.02.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada 
pašvaldībā  ar Nr. 3-6/158, ar lūgumu piešķirt zemes gabalam ….., … Vaiņodes nov. nosaukumu 
“Jaunlaiči”. 
Konstatēts: LR Centrālā zemes komisija 30.06.2014. atzinusi …. īpašuma tiesības uz zemes gabalu ar kad. 
...., Vaiņodes novadā, pamatojoties uz CZK atzinumu Nr. 9596. Zemes gabals ar kad. apz. 6454 004 0190, 
ar nosaukumu “Pie Vaičiem”, …. Vaiņodes nov., 2.5 ha platībā, nav ierakstīts zemesgrāmatā, bet lai to 
izdarītu vēlas nomainīt nosaukumu uz nosaukumu “Jaunlaiči”……. reģistrēts kā zemesgabala lietotājs.  
 
Pamatojoties uz “Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma” 
1.p., 14) nekustamā īpašuma nosaukums — ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku 
apvidū un, ja nekustamā īpašuma sastāvā esošā zemes vienība vai būve nav adresācijas objekts, 
nekustamajam īpašumam pilsētā vai ciema teritorijā piešķirts rekvizīts, kas nav adrese.  
Pārejas noteikumu, 6.p. Līdz nekustamā īpašuma pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā zemes reformu 
un privatizāciju regulējošos likumos minētais zemes lietotājs ir kadastra subjekts, kuru Kadastra 
informācijas sistēmā ieraksta kā lietotāju. Zemes lietotājam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta 
un zemes vienības daļas noteikšanu, nekustamā īpašuma objekta veidošanu, kadastra datu aktualizāciju un 
šo datu labošanu, kā arī šā likuma 13., 14. un 31.1 pantā noteiktie pienākumi, viņš var veikt šā likuma 
34.pantā noteiktās darbības. Ja zeme ir koplietošanā, minētās darbības var veikt viens no zemes 
koplietotājiem. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.2.1. Piešķirt zemesgabalam ar kad. apz. …., Embūtes pag., Vaiņodes novadā,  2.5 ha platībā, nosaukumu 
“Jaunlaiči”. 
2.2.2. Zemesgabalam ar kad. apz. …., Embūtes pag., Vaiņodes novadā,  2.5 ha platībā, saglabāt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība: NILM 0101. 
2.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 
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3.p. 
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
3.1. ….. iesniegums 
Pamats: …., p.k. …., dzīvojošas  …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
12.02.2015, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/133,  ar lūgumu pagarināt uz pieciem 
gadiem zemes nomas līgumu Nr. V37, par zemes gabalu “Dārza iela 1D”, kad. apz. 6492 006 0866. 
Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Dārza iela 1D”, kad. apz. 6492 006 0866, 1.2 ha platībā, iznomāts 
kopš 2010. gada 15. marta …., zemes nomas līgums V37,  par zemes gabalu ar kad apz. 6492 006 0866, 
0.6 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām, spēkā līdz 31.03.2015. Zemesgabals nav ierakstīts 
zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V37, noslēgtu ar …., p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0866, ar nosaukumu “Dārza iela 1D”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.6 ha platībā līdz 
31.03.2020. 
3.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
3.2. ….. iesniegums 
Pamats: …., p.k. …., dzīvojošas …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
18.02.2015, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/152,  ar lūgumu pagarināt zemes nomas 
līgumu Nr. V170, par zemes gabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0125, 0,07 uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0125 ar nosaukumu “Ābelītes”, kopējā platība: 16.02 ha, 
viss zemesgabals ir pa daļām iznomāts vairākiem cilvēkiem, ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes 
novada pašvaldībai. Par konkrēto zemesgabalu 0.07 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām 2010. gada 26. 
jūlijā, noslēgts zemes nomas līgums Nr. V170 ar …., līgums spēkā līdz 31.03.2015. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V170, noslēgtu ar …., p.k. …, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0125, ar nosaukumu “Ābelītes” Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.07 ha platībā līdz 31.03.2020. 
3.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
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3.3. ….. iesniegums 
Pamats: ….., p.k. …., dzīvojošs “…..”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 27.02.2015, 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/182, ar lūgumu pagarināt uz pieciem gadiem zemes 
nomas līgumu Nr. V148, par zemesgabalu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 
0152, 0,6 ha platībā. 
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 004 0152, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 
Jaunmājas”, kopējā platība: 5,2 ha, viss zemesgabals ir pa daļām iznomāts vairākiem cilvēkiem, nav 
ierakstīts zemesgrāmatā. Zemes nomas līgums Nr. V148, 2010. gada 20. jūlijā noslēgts ar Visvaldi Bikšu 
par konkrēto zemesgabalu 0,6 ha platībā, piemājas saimniecības vajadzībām, līgums spēkā līdz 31.03.2015. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.3.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V148, noslēgtu ar …, p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
004 0152, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov, 0.6 ha 
platībā līdz 31.01.2020. 
3.3.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 

4.p.  
Par zemesgabala iznomāšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: …., p.k. …, dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
05.03.2015, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/206, ar lūgumu iznomāt uz pieciem gadiem 
zemesgabalu mazdārziņa iekopšanai, zemesgabalā ar nosaukumu “Kalna iela 8A”, 0.214 ha platībā 
Konstatēts: Zemesgabals ar nosaukumu “Kalna iela 8A”, kad. apz. 6454 006 0982, kopējā platībā: 0,4 ha, 
uz šo brīdi nav nevienam iznomāts. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, NĪLM: 0101, zemes statuss ir zeme zemes reformas pabeigšanai un iznomājama 
uz vienu gadu ar pagarināšanas tiesībām. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 
pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 
kustamo un nekustamo mantu. MK noteikumiem “Par publiskas personas zemes nomu”, 16.p Šo noteikumu 
15.punktā minētās informācijas publiskošana nav obligāta, ja tiek iznomāti šādi neapbūvēti valsts vai 
pašvaldības zemesgabali bez apbūves tiesībām: 16.3. zemesgabali, kuri pilsētās nodoti pagaidu lietošanā 
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0982, ar nosaukumu 
“Kalna iela 8A”, 0.214 ha platībā, mazdārziņa iekopšanai. 
4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 1,42 EUR. 
4.3. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.03.2016. 
4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

5.p. 
Par atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo:  O. Jurjevs / 
 

5.1. Par NĪ “Baznīcas iela 10” atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
Pamats: …. p.k. …., dzīvojošas ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotās 
personas …p.k. ….., dzīvojoša …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 30.01.2015, 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/101, ar lūgumu izpirkt zemi ar kadastra nr. …, ar kopējo 
platību 0.7 ha, kas atrodas “Baznīcas ielā 10”. …. 
Konstatēts: Par konkrēto zemesgabalu ar kad. apz. ….. un nosaukumu “Baznīcas iela 10”, 0,37 ha platībā 
ar ….. 2007. gada 14. augustā noslēgts Lauku apvidus zemes nomas līgums par ½ domājamo daļu, bet 
2015. gada 6.martā konkrētajā līgumā veikti grozījumi, grozot 1.1. punktu “1/2 domājamo daļu” uz “1/1 
domājamo daļu”, jo …. atteicās no savas zemes daļas par labu …. Zemesgabals nav ierakstīts 
zemesgrāmatā, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Vienīgais, kurš ir tiesīgs izpirkt konkrēto 
nekustamo īpašumu ir ….. vai viņas tiešie mantinieki, jo 1996. gada 13. augustā šī zeme tika nodota … 
tiešo mantinieku - ….un …. lietošanā, bet 09.03.2007 uz šo zemesgabalu konkrētajām personām tika 
izbeigtas lietošanas tiesības. Zemesgabala kadastrālā vērtība ir EUR 759,00. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,kurš nosaka, ka 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. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
5.1.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Baznīcas iela 10”, ar kad. apz. …., 0.37 ha platībā, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru. 
5.1.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt zemesgrāmatā 
zemesgabalu “Baznīcas iela 10”, ar kad. apz. ….., 0.37 ha platībā. 
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5.1.3. Uzdod nekustamo īpašumu speciālistam veikt novērtējumu atbilstoši standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā. 
5.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu speciālistam  
izpildei. 
 
5.2. Par nekustamā īpašuma “Kalna iela ….” atsavināšanas procedūras uzsākšanu  
Pamats: …. p.k. …., dzīvojoša ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
19.02.2015, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/156, ar vēlmi izpirkt nekustamo īpašumu 
“Kalna iela ….”, ar kad. Nr. …., 1.04 ha platībā, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Saistītos 
izdevumus garantē atmaksāt. Samaksu par nekustamo īpašumu veiks trīs gadu laikā, veicot maksājumus 
Vaiņodes novada pašvaldībā. 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. apz. …, sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …., 1.04 ha platībā 
un dzīvojamās ēkas ar kad. apz. …. Par dzīvojamo māju ar …. noslēgts īres līgums, … Īpašums 2007. gada 
29. jūnijā ir  instrumentāli uzmērīts un 2010. gada 30. jūnijā ierakstīts zemesgrāmatā.  
Nekustamais īpašums pieder Vaiņodes novada pašvaldībai. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,kurš nosaka, ka 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: 5) 
īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa 
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā; 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
5.2.1. Uzsākt nekustamā īpašuma “Kalna iela …”, ar kad. …., 1.04 ha platībā, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. atsavināšanas procedūru. 
5.2.2. Uzdod nekustamo īpašumu speciālistam veikt novērtējumu atbilstoši standartizācijas likumā 
paredzētajā kārtībā. 
5.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu  speciālistam 
izpildei. 
 

6.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo: V. Jansons/ 

…. 
… 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 11.03.2015. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  un 
19.03.2015. Finanšu komitejas lēmumu 
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Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
6.1. Piešķirt ….  p.k.  …. vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no … izmaksām, t.i. EUR 75.00 
( septiņdesmit pieci  euro 00 centi) apmērā no sociālā budžeta. 
6.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 

7.p. 
Par …. iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
…… 
 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 35. panta Sociālās palīdzības 
pabalstu veidi 3 daļa nosaka, ja ir pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 
ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) 
ienākumus, it tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ( personas ) pamatvajadzību 
apmierināšanai. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 11.03.2015. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas  un 
19.03.2015. Finanšu komitejas lēmumu. 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
7.1. Segt …..  p.k. …., uzturēšanās izmaksas Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  EUR 44.67( četrdesmit 
četri euro, 67 centi) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta. 
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 
 

8.p. 
Par Zigmunda Mickus iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: Vaiņodes vidusskolas direktora, Vaiņodes novada izglītības metodiķa, Vaiņodes novada domes 

deputāta Zigmunda Mickus p.k. …., iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 13.03.2015, 

iereģistrēts ar Nr. 3-6/231 ar lūgumu atļaut apvienot Vaiņodes vidusskolas direktora, Vaiņodes novada 

pašvaldības izglītības metodiķa, domes deputāta amatus ar handbola trenera darbu Liepājas rajona Sporta 

skolā, valdes locekļa amatu Latvijas handbola federācijā un mini handbola koordinatora amatu. 

 

Likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.pants. Vispārējie valsts 

amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi (1) Valsts amatpersonai ir atļauts savienot valsts 
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amatpersonas amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 

normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. (2) Ja likumā nav 

noteikti stingrāki ierobežojumi, valsts amatpersonai, ievērojot šā likuma 7.panta otrajā, trešajā, ceturtajā, 

piektajā, 5.1, sestajā, septītajā, astotajā un trīspadsmitajā daļā noteiktos speciālos amatu savienošanas 

ierobežojumus, ir atļauts savienot savu valsts amatpersonas amatu ne vairāk kā ar diviem citiem algotiem 

vai citādi atlīdzinātiem amatiem citās valsts vai pašvaldības institūcijās, kapitālsabiedrībās, kurās valsts vai 

pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50 procentus, vai kapitālsabiedrībās, kurās 

valsts vai pašvaldība vai valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība ir dalībnieks. Par šajā daļā minētajiem 

amatiem nav uzskatāms pedagoga, zinātnieka, ārsta, profesionāla sportista un radošais darbs. Šajā daļā 

minētā amatu savienošana pieļaujama, ja tā nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai 

saistošām ētikas normām un nekaitē valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
8.1. Dome piekrīt un atļauj Zigmundam Mickus p.k. ….. savienot Vaiņodes vidusskolas direktora, 

Vaiņodes novada pašvaldības izglītības metodiķa, domes deputāta amatus ar handbola trenera darbu 

Liepājas rajona Sporta skolā, valdes locekļa amatu Latvijas handbola federācijā un mini handbola 

koordinatora amatu. 

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā 

 
 

9.p. 
Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

9.1. …. iesniegums 
Pamats: ….p.k. …., dzīvojoša …., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 23.02.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/164, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Brīvības ielā ….., 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies 1 persona. 

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 – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.1.1. Piešķirt …. p.k. …, dzīvokli Brīvības iela  …. dzīv. ..., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Deklarēsies viena persona. 
9.1.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  

9.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
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9.2. …. iesniegums 
Pamats: ….  p.k. …, dzīvojoša …., Vaiņode,  Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 26.02.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/176, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Brīvības iela  
…dzīv..., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies trīs personas. 

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 – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.2.1. Piešķirt ….  p.k. …, dzīvokli Brīvības  iela … dzīv. …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Deklarēsies trīs persona. 
9.2.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  

9.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 

9.3. …… iesniegums 
Pamats: …. p.k. …., dzīvojošas ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 24.02.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/168, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Dīķu ielā 
…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies 5 personas. 

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 – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.3.1. Piešķirt ….  p.k. ….., dzīvokli Dīķu ielā …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies 
piecas personas. 
9.3.2. ….. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  

9.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
9.4. ….. iesniegums 
Pamats: ….  p.k. … dzīvojoša ….iela, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 11.03.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/221, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Brīvības 
ielā … dzīv. ..., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  Deklarēsies 1 persona. 

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:   
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.4.1. Piešķirt …. p.k. …., dzīvokli Brīvības iela  … dzīv…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Deklarēsies viena persona. 
9.4.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  

9.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
9.5. …. iesniegums 
Pamats: ….p.k. …., dzīvojoša Raiņa iela …dzīv. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 27.02.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/186, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli 
Raiņa ielā  … dzīv. .., 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 – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.5.1. Piešķirt …  p.k. …, dzīvokli Raiņa ielā … dzīv…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
Deklarēsies viena persona. 
9.5.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  

9.5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
9.6. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …, dzīvojoša … dzīv. ., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 11.02.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/132, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli …dzīv. …, 
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 – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
9.6.1. Piešķirt … p.k. …, dzīvokli … dzīv. .., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies viena persona. 
9.6.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
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9.6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
10.p. 

Par Vaiņodes mūzikas skolas nolikuma projekta apstiprināšanu 
/ ziņo: Aiga Jaunzeme/ 

 

Sagatavots un iesniegts Vaiņodes mūzikas skolas nolikuma projekts . 
Likuma “ Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 2. punkts nosaka, pašvaldības dome pieņem iekšējos 
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
10.1. Apstiprināt iesniegto Vaiņodes mūzikas skolas nolikuma projektu . 
 
10.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes mūzikas skolas direktorei Mirandai Ulbertei. 
 
 

11.p. 
Par neapbūvētu zemes gabalu nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu 

/ ziņo: E. Vanaga/ 

 
 11.1. zemesgabalam  ar nosaukumu “ Sprīdīši” 
 

Ar 02.03.2015. rīkojumu Nr. 03-02-s izveidotā izsoles komisija nolemj : apstiprināt neapbūvēta zemes 
gabala ar nosaukumu “ Sprīdīši”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ar kad apz. 6454 005  0018,  3.4 ha platībā, 
nomas tiesību  izsoles uzvarētāju, nosolītāju  … p.k. …. ar nosolīto summu EUR 212.52 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 14. panta 2. daļas 3.p.  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu  
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.1.1. Apstiprināt 2015.gada 4. marta  neapbūvēta zemes gabala ar nosaukumu “ Sprīdīši” Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., ar kad apz. 6454 005  0018,  nomas tiesību  izsoles protokolu . 
11.1.2. Slēgt zemes nomas  līgumu ar nosolītāju …. p.k. ….. 
11.1.3. Nomas maksa EUR 212.52 ( divi simti divpadsmit euro 52 centi) gadā. 
11.1.4. Zemes gabala iznomāšanas termiņš -1 gads, t.i. līdz 2016. gada 31. martam. 
11.1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam līguma slēgšanai. 

 
11.2. zemesgabalam ar nosaukumu “ Muita Ālupos” 

Ar 02.03.2015. rīkojumu Nr. 03-02-s izveidotā izsoles komisija nolemj : apstiprināt neapbūvēta zemes 
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gabala ar nosaukumu “ Muita Ālupos”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov. ar kad apz. 6492 007  0043, 1.7 ha 
platībā, nomas tiesību  izsoles uzvarētāju, nosolītāju  …. p.k. ….. ar nosolīto summu EUR 52.70 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 14. panta 2. daļas 3.p.  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu  
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.2.1. Apstiprināt 2015.gada 4. marta  neapbūvēta zemes gabala ar nosaukumu “ Muita Ālupos”, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad apz. 6492 007  0043,  nomas tiesību  izsoles protokolu.  
11.2.2. Slēgt zemes nomas  līgumu ar nosolītāju …. p.k. …….  
11.2.3 Nomas maksa EUR 52,70 ( piecdesmit divi euro, 70 centi) gadā. 
11.2.4. Zemes gabala iznomāšanas termiņš -1 gads, t.i. līdz 2016. gada 31. martam. 
11.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam līguma slēgšanai. 

 
11.3. zemesgabalam ar nosaukumu “ Vārpiņas 2” 
 

Ar 02.03.2015. rīkojumu Nr. 03-02-s izveidotā izsoles komisija nolemj : apstiprināt neapbūvēta zemes 
gabala ar nosaukumu “ Vārpiņas 2 ” Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. , ar kad apz. 6492 005  0165, 1.13 ha 
platībā,  nomas tiesību  izsoles uzvarētāju, nosolītāju  …. p.k. …. ar nosolīto summu EUR 64.37 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 14. panta 2. daļas 3.p.  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu  
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Aigars 

Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons  - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā 11.pants. 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.3.1. Apstiprināt 2015.gada 4. marta  neapbūvēta zemes gabala ar nosaukumu “ Vārpiņas 2 ”, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., ar kad apz. 6492 005  0165,  nomas tiesību  izsoles protokolu . 
11.3.2. Slēgt zemes nomas  līgumu ar nosolītāju …. p.k. ….. 
11.3.3. Nomas maksa EUR 64.37 ( sešdesmit četri euro, 37 centi) gadā. 
11.3.4. Zemes gabala iznomāšanas termiņš - 5 gadi, t.i. līdz 2020. gada 31. martam. 
11.3.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam līguma slēgšanai. 

 
11.4. zemesgabalam ar nosaukumu “ Lauku ganības” 
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Ar 02.03.2015. rīkojumu Nr. 03-02-s izveidotā izsoles komisija nolemj : apstiprināt neapbūvēta zemes 
gabala ar nosaukumu “ Lauku ganības”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., ar kad apz. 6454 004  0193, 9.7 ha 
platībā, nomas tiesību  izsoles uzvarētāju, nosolītāju  …. p.k. …… ar nosolīto summu EUR 134.12 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 14. panta 2. daļas 3.p.  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu  
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
11.4.1. Apstiprināt 2015.gada 4. marta  neapbūvēta zemes gabala ar nosaukumu “ Lauku ganības”, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., ar kad apz. 6454 004  0193,  nomas tiesību  izsoles protokolu . 
11.4.2. Slēgt zemes nomas  līgumu ar nosolītāju …. p.k. ….. 
11.4.3. Nomas maksa EUR 134.12 ( viens simts trīsdesmit četri euro, 12 centi) gadā. 
11.4.4. Zemes gabala iznomāšanas termiņš -5 gadi, t.i. līdz 2020. gada 31. martam. 
11.4.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam līguma slēgšanai. 
 

12p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: …. p.k. …. deklarētā adrese Tirgoņu ielā … dzīv. … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 27.01.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/62, ar lūgumu izbeigt 
īres tiesības uz dzīvokli Tirgoņu iela … dzīv…. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Parādu nav. 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu . 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

12.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  …  p.k. …, par dzīvokli Tirgoņu ielā … dzīv. …,  Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov. ar 20.03.2015. 
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
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13p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats:…p.k. …., dzīvojošas Tirgoņu iela … dzīv…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 13.02.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/140, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli 
Tirgoņu iela … dzīv. …, 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 – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
13.1. Piešķirt …  p.k. …, dzīvokli Tirgoņu iela … dzīv. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
13.2. ….slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  

13.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 
14.p. 

Par līdzfinansējumu Viļņa Bokuma grāmatas izdošanai 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 19.03.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
14.1. Piešķirt  līdzfinansējumu Vilnim Bokumam, p.k. ….,  EUR 200.00 (divi simti euro, 00 centi) 
apmērā  no pamatbudžeta, grāmatas “ Mūžīgā cerība” izdošanai . 
14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 
 
 
 

15.p. 
Par konkursa “Darīsim paši 2015” nolikuma projekta apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Iesniegts konkursa „Darīsim paši” nolikuma projekts, sagatavojis projektu vadītājs Oskars Zvejs. Konkursu  
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„Darīsim paši”  organizē Vaiņodes novada  dome. Konkursa mērķis ir veicināt Vaiņodes novada iedzīvotāju 
iesaistīšanos savas dzīves vides veidošanā, uzlabojot savas dzīves kvalitāti.  Konkursa realizācijai 
pašvaldības budžetā atvēlēti EUR 2500.00 (divi tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). 
Konkursā var piedalīties:  ikviena Vaiņodes novadā  reģistrēta biedrība un nodibinājums;  fizisku personu, 
novada iedzīvotāju neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.  
Konkursā  tiek atbalstīti projekti sabiedrisko  un izglītojošo pasākumu  Vaiņodes novada iedzīvotājiem 
organizēšanas   jomā (sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī pasākumi, kas apvieno vairākas 
jomas), kā arī vides  un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamās vietas, koplietošanas telpas). 
Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem  nosacījumiem: tas 
iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā; tam nav peļņas gūšanas 
rakstura; projekts tiek realizēts Vaiņodes novadā.   
Viena projekta īstenošanai minimālais pieejamais finansējums ir EUR 500,00 . 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 41. pantu, Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus 
(noteikumi, nolikumi, instrukcijas).  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
15.1. Apstiprināt konkursa „Darīsim paši” nolikuma projektu . 
15.2. Lēmuma izrakstu iesniegt projektu vadītājam Oskaram Zvejam izpildei. 

 
 

16.p. 
Par kustamas mantas  pārdošanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Priekšlikums pārdot izsolē pašvaldības automašīnas, kas netiek izmantotas: 

1.) OPEL VIVARO , 2004.g.  Reģ. Nr. HD 4345   (vieglais pasažieru) 
2.)  FORD TRANSIT, 1994.g.  Reģ. Nr. FS 3115  (kravas kaste) 

Publiskas personas atsavināšanas likums, 3.pants. (1) Publiskas personas nekustamo un kustamo mantu 
var atsavināt: 1) pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar pretendentu atlasi; 2) pārdodot par brīvu cenu; 3) 
apmainot pret citu mantu; 4) ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā;  
5) nododot piegādātājam un izdarot ieskaitu (ja manta ir iepirkta); 6) nododot bez atlīdzības.  
(2) Publisku personu mantas atsavināšanas pamatveids ir mantas pārdošana izsolē. Citus mantas 
atsavināšanas veidus var izmantot tikai šajā likumā paredzētajos gadījumos. 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga 

Jaunzeme, Aigars Dīks, Teodors Roze) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

16.1.  Uzdot pašvaldības izpilddirektoram sakārtot dokumentāciju kustamās mantas pārdošanai sekojošām 
automašīnām: 
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16.1.1. OPEL VIVARO , 2004.g. Reģ. Nr. HD 4345  (vieglais pasažieru) 

16.1.2.  FORD TRANSIT, 1994.g. Reģ. Nr. FS 3115 (kravas kaste) 

 
17.p. 

Par Latvijas čempionāta autokrosā licencēm  

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: ….. p.k. …, … p.k…. iesniegums  ar lūgumu apmaksāt licenci dalībai Latvijas čempionātā 
autokrosā. Par kopējo summu EUR 330.00  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja 
šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aiga Jaunzeme, Aigars 

Dīks, Teodors Roze) ; PRET – 1 (Sandra Ķempe ) ; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
17.1. Apmaksāt Latvijas čempionāta autokrosā dalībniekiem licences pēc Latvijas automobiļu  federācijas 
piestādītā rēķina par kopējo summu EUR 330,00 (trīs simti trīsdesmit euro,00 centi) no pamata budžeta.  
17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 

 
 

 
Sēdi slēdz plkst. 1627 

Sēdes vadītājs:    /personīgais paraksts/                         V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:     /personīgais paraksts/               I. Pūlīte 

Protokols parakstīts 2015.gada 26. martā. 

 


