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LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 
 

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

 

 DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.6 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2018. gada 29. maijā 
 
Sēde sasaukta plkst.1500 

 

Sēdi atklāj plkst.1515 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – pārvaldes sekretāre Inese Pūlīte 
 
Piedalās – Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Valdis Līkosts, 
Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga 
 
Nepiedalās: nav  
 
Sēdes darba kārtībā: 
 
1. Par zemes nomas līguma laušanu 
 1.1. … iesniegums 
 1.2. …. iesniegums 
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
 2.1. …. iesniegums 
 2.2. …. iesniegums 
 2.3. …. iesniegums 
3. Par zemes nomas līguma slēgšanu  

3.1. ….iesniegums 
3.2. … iesniegums 

4. Par īres līguma slēgšanu … iesniegums 
5. Par nekustamā īpašuma “…i”, kadastra Nr. …. sadalīšanu 
6. Par grozījumiem 23.02.2017. Vaiņodes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumos 
7. Par  nekustamo īpašumu atsavināšanu  

7.1. …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
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7.2. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
7.3. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
7.4. NĪ …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

8. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 6” , ar kadastra numuru 6492 
006 0603, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
9. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Varķes dīķis” , ar kadastra numuru 6492 
002 0249, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu  
10. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Embūtes meži” , ar kadastra numuru 
6454 003 0012, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
11. Par kārtību , kādā Vaiņodes novada pašvaldībā piešķiramas biļetes  uz vispārējo Latviešu dziesmu un 
deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem 
12. Par īres līguma laušanu ar ….. 
13. Par izmaiņām Vaiņodes novada pašvaldības amatu sarakstā un darba algās 
14. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar …. 
15. Par konkursa “ Darīsim Paši  2018 “ rezultātiem 
16. Par nedzīvojamās telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu 
17. Par  2018. gada 24. aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 5., 13.p. “Par nekustamā 
īpašuma adreses piešķiršanu” atcelšanu un adreses piešķiršanu 
18. Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas komisijas izveidošanu un komisijas darba pienākumiem 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību  
2. Pievienot  sēdes darba kārtībai papildjautājumus: 

 
19.p. “ Par amatu savienošanu” 
20.p. “Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam” 
21.p. “Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Raiņa iela 62-9” , ar kadastra numuru 
6492 900 0214, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu.”  
22.p. “Par pašvaldības līdzfinansējumu projektam “ Ģimenei draudzīgas vides veidošana Vībiņu ciemā, 
Embūtes pagastā” 
 
DAŽĀDI 
 
 
Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 
 

1.p. 
Par  zemes nomas līguma laušanu  

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
1.1. … iesniegums 
 
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
16.04.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/360, ar lūgumu lauzt zemes nomas 
līgumu  Nr. V402, par daļu no zemesgabala ar nosaukumu “Vienības iela 8”, kadastra apzīmējums 6492 006 
0112, 0.0225 ha platībā, kas iznomāts mazdārziņa uzturēšanai. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V402 ar … noslēgts 2015. gada 14. maijā, par daļu no zemes gabala ar 
nosaukumu “Vienības iela 8”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0112, 0.0225 ha platībā, mazdārziņa 
uzturēšanai. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
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Nekustamais īpašums “Vienības iela 8”, kadastra Nr. 6492 006 0112, kurš sastāv no zemesgabala  ar kadastra 
apzīmējumu 6492 006 0112, kopējā platībā 0,1961 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņu ierīkošanai. 
Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Zemes lietošanas 
mērķis: Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve , NĪLM:0701.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome var 
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1.1. Ar 2018.gada 31.maiju  lauzt 2015. gada 14. maija  zemes nomas līgumu Nr. V402, noslēgtu ar …, 
p.k. …., par daļu no zemesgabala ar nosaukumu „Vienības iela 8” , kadastra apzīmējums 6492 006 0112, 
0.0225 ha platībā, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
1.1.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 
Lēmums izsūtāms: …. 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

1.2.  ….. iesniegums 
 
Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
12.04.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/342, ar lūgumu lauzt zemes nomas 
līgumu  Nr. V37, par daļu no zemesgabala ar nosaukumu “…”, kadastra apzīmējums 6492 006 0866, 0.6 ha 
platībā, kas iznomāts palīgsaimniecības vajadzībām. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V37 ar …. noslēgts 2010. gada 15. martā, par daļu no zemes gabala ar 
nosaukumu “….”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0866, 0.6 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. 
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “….”, kadastra Nr. 6492 006 0866, kurš sastāv no zemesgabala  ar kadastra apzīmējumu 
6492 006 0866, kopējā platībā 1,2 ha, iznomāts vienai personai palīgsaimniecības vajadzībām. Nekustamais 
īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Valstij. Zemes lietošanas mērķis: zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu kurš nosaka, ka tikai dome var 
pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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1.2.1.Ar 2018.gada 31.maiju  lauzt 2010. gada 15. marta zemes nomas līgumu Nr. V37, noslēgtu ar … p.k. …, 
par daļu no zemesgabala ar nosaukumu „…” , kadastra apzīmējums 6492 006 0866, 0.6 ha platībā, kas atrodas 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
1.2.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 
Lēmuma 1.eks. izsūtāms ….. 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

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 
16.04.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/361, ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līgumu Nr. V269A par daļu no zemesgabala „Parks Skolas”,  kadastra apzīmējums 6492 006 0994, 0.05 
ha platībā mazdārziņa uzturēšanai, uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V269A ar …. noslēgts 2013. gada 04. jūnijā, par daļu no zemes gabala 
ar nosaukumu “Parks Skolas”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0944, 0.05 ha platībā, mazdārziņa 
uzturēšanai. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  21. panta 
pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu.  
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas maksas 
apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR –8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1.1. Pagarināt 2013. gada 04. jūnija zemes nomas līgumu Nr. V269A, noslēgtu ar …., p.k. …. par daļu no 
zemesgabala „….”, kadastra apzīmējumu 6492 006 0944, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
0.05 ha platībā, līdz 31.05.2023., mazdārziņa uzturēšanai. 
2.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
2.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
2.1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
2.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
2.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
Lēmuma 1.eks. izsūtāms ….. 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 
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likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

 
2.2. ….. iesniegums 
 
Pamats: …, p.k. …., deklarētā dzīvesvieta  … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 10.04.2018., 
Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/335, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 
V260A par daļu no zemesgabala „Augustes centrs”,  kadastra apzīmējums 6492 005 0089, 0.9 ha platībā 
palīgsaimniecības vajadzībām, līdz 31.10.2022. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V260A ar …..noslēgts 2013. gada 04. aprīlī, par daļu no zemes gabala 
ar nosaukumu “Augustes centrs”, ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0089, 0,9 ha platībā, palīgsaimniecības 
vajadzībām. Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  21. panta 
pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu.  
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas maksas 
apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.2.1. Pagarināt 2013. gada 04. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. V260A, noslēgtu ar … p.k. …., par daļu no 
zemesgabala „Augustes centrs”, kadastra apzīmējumu 6492 005 0089, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., 0.9 ha platībā, līdz 31.10.2022., palīgsaimniecības vajadzībām. 
2.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
2.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
2.2.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
2.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
2.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
Lēmuma 1 eks. ….. 
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

2.3. …. iesniegums 
 
Pamats: …., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
16.04.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/359, ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līgumu Nr. V267A par daļu no zemesgabala „….”,  kadastra apzīmējums 6492 008 0143, 0.7231 ha 
platībā palīgsaimniecības vajadzībām, uz 5 gadiem. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. V267A ar …. noslēgts 2013. gada 04. jūnijā, par daļu no zemes gabala 
ar nosaukumu “….”, ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0143, 0,7231 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām. 
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  21. panta 
pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu.  
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas maksas 
apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.3.1. Pagarināt 2013. gada 04. jūnija zemes nomas līgumu Nr. V267A, noslēgtu ar …., p.k. …, par daļu no 
zemesgabala „…..”, kadastra apzīmējumu 6492 008 0143, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.7231 
ha platībā, līdz 31.05.2023., palīgsaimniecības vajadzībām. 
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. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
2.3.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
2.3.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
2.3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
Lēmuma 1.eks. izsniedzams …. 
 
Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

3.p. 
Par  zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 
 

3.1. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …., deklarētā dzīvesvieta …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
17.04.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/366, ar lūgumu iznomāt daļu no 
zemes gabala, ar nosaukumu „Ābelītes”, kadastra apzīmējums 6492 006 0659, 0,05 ha platībā mazdārziņa 
ierīkošanai uz pieciem gadiem.  
 
Nekustamais īpašums “Ābelītes”, kadastra Nr. 6492 006 0125, kurš sastāv no zemesgabala  ar kadastra 
apzīmējumu 6492 006 0659, kopējā platībā 16,02 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņu ierīkošanai. 
Zemesgabals sastāv no 15.59 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0.43 ha zem ceļiem esošas zemes. 
Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība. Zemes lietošanas 
mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  21. panta 
pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu.  
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas maksas 
apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
 
3.1.1. Ar 2018.gada 1.jūniju slēgt  zemes nomas līgumu ar …., p.k. …, par daļu no zemes gabala ar nosaukumu 
“Ābelītes”, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0659, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0,05 
ha platībā, līdz 31.05.2023., mazdārziņa ierīkošanai. 
3.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
3.1.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
3.1.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
3.1.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.1.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
Lēmuma 1.eks. izsniedzams ….. 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

3.2. …. iesniegums 
 
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …., Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
24.04.2018., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/386, ar lūgumu iznomāt daļu no 
zemes gabala, ar nosaukumu „Centra mazdārziņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0361, 0,03 ha platībā 
mazdārziņa ierīkošanai uz pieciem gadiem.  
 
Nekustamais īpašums “Centra mazdārziņi”, kadastra Nr. 6454 004 0361, kurš sastāv no zemesgabala  ar 
kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kopējā platībā 2,43 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņu 
ierīkošanai. Zemesgabals sastāv no 2,43 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav 
ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs - Vaiņodes novada pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM:0101.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 3. punktu,  21. panta 
pirmās daļas 14 punkta a) apakšpunktu.  
2013. gada 19. decembra Vaiņodes novada saistošajiem noteikumiem Nr. 17 „Par zemes gabalu nomas maksas 
apmēru noteikšanu Vaiņodes novadā”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.2.1. Ar 2018.gada 1.jūniju slēgt  zemes nomas līgumu ar …, p.k. …. par daļu no zemes gabala ar nosaukumu 
“Centra mazdārziņi”, ar kadastra apzīmējumu 6454 004 0361, kas atrodas Vībiņos, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov., 0,05 ha platībā, līdz 31.05.2023., mazdārziņa ierīkošanai. 
3.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
3.2.3. Ja maksājumi tiek kavēti, nomnieks maksā nokavējuma naudu 0.1% apmērā no kavētās maksājuma 
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summas par katru nokavējuma dienu, sākot ar dienu, kad iegūtas nomas tiesības. 
3.2.4. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
3.2.5. Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līgums netiek parakstīts, tad 
lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.2.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
Lēmuma 1.eks. izsniedzams ….. 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

4.p. 
Par  īres līguma slēgšanu ….. iesniegums 

/ziņo: O. Jurjevs / 

Pamats: … p.k. … deklarētā dzīvesvieta: …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
02.02.2018.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/106, ar lūgumu 
piešķirt īres tiesības uz dzīvokli adresē – …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 06.04.2018., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/322, saņemts iesniegums 
no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu 
ar … adresē – …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Parāds par komunālajiem maksājumiem uz 
28.02.2018 sastāda 352,19 euro. Noslēgta vienošanās Nr. 2018/5 par parāda summas apmaksu. Maksājumus 
veiks 30 euro apmērā katru mēnesi. Tālāk iesniegums tiek virzīts izskatīšanai domes sēdē.  
 
Nekustamais īpašums “…”, kadastra Nr. 6492 006 0181 atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.  
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu. 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme,  Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Piešķirt  …., p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
4.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Līgumu jānoslēdz viena mēneša laikā, pēc Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, ja minētajā 
termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
4.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un lietvedībai. 

Lēmuma 1.eks. izsniedzams ….. 

Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu astotajā 

dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā procesa 

likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā stāšanās dienas 

Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  
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5.p.  
Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā „  ….”, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

/ziņo: O. Jurjevs / 
 

2018.gada 11.aprīlī  (reģistrācijas Nr. 2.1.1/2018/338) Vaiņodes  novada pašvaldībā saņemts …..  
iesniegums (turpmāk-Iesniegums) ar lūgumu atļaut sadalīt īpašumu „…. , Embūtes  pag., Vaiņodes  nov…. 

 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likuma” 7.panta 1.punktu 8.panta pirmās daļas 3.punktu, Ministru 

kabineta 02.08.2016. noteikumu Nr.505„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 11. 2. un 
11.5.apakspunktu, 13.punktu, Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024.gadam, ņemot vērā 
15.05.2018.Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes atzinumu,  

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Atļaut uzsākt  zemes ierīcības projekta izstrādi     nekustamā īpašuma …pagastā, Vaiņodes novadā,   

kadastra Nr….,  sadalīšanu saskaņā ar  sadalījuma shēmu  pielikumā. 

5.2. Plānotajam atdalāmajam  zemesgabalam  apm. …. ha platībā ( veicot   kadastrālo  uzmērīšanu, platība var 

tik precizēta)  pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu  „….i”, noteikt zemes 

lietošanas mērķi : Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība- NĪLM kods 0101 

5.3. Plānotajam atdalāmajam  zemesgabalam  apm.  8.32  ha platībā ( veicot   kadastrālo  uzmērīšanu, platība 

var tik precizēta)  pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu „ ….”, noteikt zemes 

lietošanas mērķi : Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība-    NĪLM kods 0201. 

5.4. Plānotajam atdalāmajam  zemesgabalam  apm10.14   ha platībā ( veicot   kadastrālo  uzmērīšanu, platība 

var tik precizēta)  pēc zemes ierīcības projekta apstiprināšanas piešķirt nosaukumu „…”, noteikt zemes 

lietošanas mērķi : Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība -    NĪLM kods 0101. 

5.5. Paliekošai zemes vienībai apm. 10.14 ha platībā ( veicot   kadastrālo  uzmērīšanu, platība var tik precizēta)  

saglabāt nosaukumu  un adresi„ ….”, saglabāt  zemes lietošanas mērķi : Zeme, uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir  lauksaimniecība-    NĪLM kods 0101. 

5.6. Apstiprināt zemes ierīcības izstrādes nosacījumus ( pielikumā ). 

5.7. Izstrādātais zemes ierīcības projekts iesniedzams  Vaiņodes novada domē apstiprināšanai.  

5.8. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas likuma 

8.panta otro daļu  (2)”  Dokuments, kas paziņots kā vienkāršs pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu 

astotajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais dokuments”. Atbilstoši Administratīvā 

procesa likuma 76.panta otrajai daļai  administratīvo aktu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no   spēkā 

stāšanās dienas Administratīvā rajona tiesa Liepājas tiesu nams, Lielā iela 4, Liepājā, LV-3401.  

5.9. Lēmums izsūtāms …. 
 
 

Plkst.  1530 ierodas deputāts Zigmunds Mickus 
 

6.p. 
Par grozījumiem 23.02.2017. Vaiņodes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumos 

/ziņo: V. Jansons / 
 
 Ministru kabineta 09.08.2002. noteikumu Nr.243 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 
14. punkts. Noteikt speciālo medicīnisko optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kārtību darba 
kārtības noteikumos vai darba koplīgumā, pamatojums Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumu Nr. 
343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 14. punkts. 
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Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1.Izdarīt 23.02.2017. Vaiņodes novada pašvaldības darba kārtības noteikumos šādu grozījumu: 

6.1.1. Papildināt 6. darba aizsardzības pasākumi uzņēmumā ar 6.7. punktu: Darbiniekam kompensē 
redzes pārbaudes un briļļu iegādes izdevumus (samaksa noteikta Vaiņodes novada pašvaldības darba 
samaksas un sociālo garantiju nolikumā 44. punktā), ja tās nepieciešamas darbiniekam darba 
pienākumu veikšanai strādāšanai pie displeja atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Šie 
izdevumi tiek kompensēti tikai gadījumos, kad darbiniekam veselības pārbaudes kartē ir ieraksts, ka 
darbiniekam nepieciešami darba pienākumu veikšanai piemēroti speciāli medicīniski optiski redzes 
korekcijas līdzekļi (brilles). 
 

6.2. Apstiprināt grozījumus 23.02.2017. Vaiņodes novada pašvaldības Darba kārtības noteikumos 
6.3.  Lēmuma izraksts iesniedzams O. Jēkabsonam izpildei 

 
7.p. 

Par  nekustamo īpašumu atsavināšanu 
/ziņo: O. Jurjevs / 

 
7.1…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Pamats: …, p.k. …., adrese: …., Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 03.11.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2017/1228, ar lūgumu atļaut izpirkt  dzīvokli …., Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt. 
Konstatēts: 08.05.2018 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu 
ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 53.30 kvm īpašums ar 
nosaukumu …., kadastra Nr. …, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma 
piederošām 533/20489 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu …., un no zemes 
gabala ar kadastra apzīmējumu …. – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus 
vērtība apsekošanas dienā,  2018.gada 16. aprīlī, aprēķināta: EUR 2866.00  (Divi tūkstoši astoņi simti 
sešdesmit seši eiro). Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: NĪ inventarizācijas izmaksas EUR 114.40 (viens simts 
četrpadsmit euro, 40 centi), NĪ novērtēšana EUR 84,70 (astoņdesmit četri eiro, 70 centi). Kopējā atsavināšanas 
summa sastāda EUR 3065.10 (trīs tūkstoši sešdesmit pieci euro un 10 centi). Dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 
229-2016, noslēgts 2017. gadā 09. februārī ar …. Ar 2017. gada 30. novembra, Vaiņodes novada dome pieņēma 
lēmumu, protokola Nr. 8 , 16. p., nekustamais īpašums …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 
6492 006 0520 001 019, nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un nododams atsavināšanas 
procedūras uzsākšanai. 
 
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. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās 
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.  
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta 2. daļa  

Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama 

īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 
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Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

7.1.1 Atsavināt  … p.k. …,  dzīvokļa īpašumu …, kadastra Nr. …, kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 533/20489 kopīpašuma domājamām daļām no būves ar 

kadastra apzīmējumu …, un no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu … par EUR 3065.10 (trīs tūkstoši 

sešdesmit pieci euro un 10 centi). 

7.1.2 Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē ar 

bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 31.07.2018. 

7.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

7.1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā Lielā 

ielā 4, Liepājā.               

 
7.2. … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Pamats: … p.k. … dzīvojošas … … pag., … nov.,  iesniegums  saņemts 28.08.2017., iereģistrēts Vaiņodes 
novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/994, ar lūgumu atļaut izpirkt zemesgabalu “…”, kad. apz. …, 0.4 ha platībā, 
kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē apmaksāt. 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu “…”, ar kad. Nr. …, sastāv no zemesgabala ar kad. Apz…, 
0.4 ha platībā, uz kura atrodas divas būves ar kad. apz. … un  kad. apz. …. Būves pieder … 

Zemesgabals ar kad. apz. …, 0.4 ha platībā piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā.  
Uz šo zemesgabalu 2009. gada 12. februārī … ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības. 2009. gada 5. martā ar 
Inesi Sproģi noslēgts lauku apvidus nomas līgums. 
2017. gada 26. septembrī, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 4 , 6.p., 6.2. ka nekustamam 
īpašumam “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. …. ir uzsākama atsavināšanas procedūra. Konkrētai 
personai nav parādsaistības pret Vaiņodes novada pašvaldību. 

07.05.2018. saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 
Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar nosaukumu “…. kadastra Nr. …, kurš atrodas 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. …, 0.4 ha platībā – īpašums reģistrēts 
zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2018.gada 16. aprīlī, aprēķināta: 
EUR 1943  (Viens tūkstotis deviņi simti četrdesmit trīs euro). 

Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: Nekustamā īpašuma novērtēšana EUR 151.25 un mērniecības darbi EUR 
508.20  

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.  

Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtās daļas 8.punkts nosaka, atsevišķos gadījumos 
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma 
privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas 
lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, 
kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums.  

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. pants nosaka pienākums 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu: rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu 
līdzekļu un mantas izlietojumu un manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par 
iespējami augstāku cenu  

 

Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.2.1 Atsavināt  …p.k. …, nekustamo īpašumu “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. Nr….kas sastāv no 
zemes vienības ar kad. apz. …, 0.4  ha platībā par EUR 2602,45 (divi tūkstoši seši simti divi euro un 45 centi). 
7.2.2 Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē ar 
bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 31.07.2018. 
7.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 
7.2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā Lielā 

ielā 4, Liepājā.. 

 

7.3. … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša “….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts 03.07.2017., 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/700, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ “…. kad. Nr. …., kurš 
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 
 
Konstatēts: 03.05.2018 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu 
ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar “….” kad nr. …. sastāv no dzīvojamās 
mājas ar kad. apz. … un zeme ar kad. apz. …  0.111 ha.  – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts 
dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2017.gada 13. septembrī, aprēķināta: EUR 3307.00  (trīs tūkstoši 
trīs simti septiņi eiro un 00 centi), no kuras zemes  
vērtība ir EUR 827.00, (astoņi simti divdesmit septiņi eiro un 00 centi), un apbūves vērtība – EUR 2480.00 
(divi tūkstoši četri simti astoņdesmit eiro un 00 centi) . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: EUR  181.50 
Par NĪ “….. ir noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 187-2017.  

Ar 2017. gada 20. jūnijā, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 2 , 9.p., 9.4. nekustamais 
īpašums “….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. …. pašvaldību funkcijai nav nepieciešams un 
ir uzsākama atsavināšanas procedūra. Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
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. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās 
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 3.pants pirmā daļas 2.punktu 
publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju 
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  
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).  
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. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Pienākums 

lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 

2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 
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Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.3.1. Atsavināt  … p.k. …, “…” kad nr. … sastāv no dzīvojamās mājas ar kad. apz. …. un zeme ar kad. apz. 

…  0.111 ha par EUR 3488,50 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi eiro un 50 centi). 

7.3.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai pašvaldības kasē ar 

bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā līdz 31.07.2018. 

7.3.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

7.3.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā Lielā 

ielā 4, Liepājā.  

             

7.4. NĪ …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojošs “….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums  saņemts 09.06.2017., 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/561, ar lūgumu atļaut izpirkt NĪ “…” kad. Nr. …, kurš 
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt. 
 
Konstatēts: 03.05.2018 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. …., juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, 
Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais īpašums ar “….” kad nr. …. sastāv no dzīvojamās mājas ar 
kad. apz….un zeme ar kad. apz. ….  0.1362 ha.  – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā 
un tirgus vērtība apsekošanas dienā,  2018.gada 16. aprīlī, aprēķināta: EUR 3968.00  (trīs tūkstoši deviņi simti 
sešdesmit astoņi eiro un 00 centi), no kuras zemes  
vērtība ir EUR 992.00, (deviņi simti divdesmit divi eiro un 00 centi), un apbūves vērtība – EUR 2976.00 (divi 
tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši eiro un 00 centi) . Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: EUR  181.50 
Par NĪ “….” … ir noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 199-2017.  

Ar 2017. gada 20. jūnijā, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 2 , 9.p., 9.2. nekustamais 
īpašums “….”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0614 pašvaldību funkcijai nav 
nepieciešams un ir uzsākama atsavināšanas procedūra. Konkrētai personai nav parādsaistības pret Vaiņodes 
novada pašvaldību. 
 
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. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to 
funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā 
īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās 
domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 3.pants pirmā daļas 2.punktu 
publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu cenu; 5.pants. (1) Atļauju 
atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās atvasinātās publiskās personas 
lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek noteikts arī atsavināšanas veids un, ja 
nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  
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).  
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. 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants. Pienākums 

lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 

lietderīgi, tas ir: 1) rīcībai jābūt tādai, lai mērķi sasniegtu ar mazāko finanšu līdzekļu un mantas izlietojumu; 
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2) manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu; 

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

7.4.1. Atsavināt  …. p.k. …, “….” kad nr. … sastāv no dzīvojamās mājas ar kad. apz. …. un zeme ar kad. apz. 

…  0.1362 ha. par EUR 4149,50 (četri tūkstoši viens simts četrdesmit deviņi eiro un 50 centi). 

7.4.2. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai 

pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 6% 

gadā no nenomaksātas summas. 

7.4.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

7.4.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona tiesā Lielā 

ielā 4, Liepājā.  

 
8.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 6” , ar kadastra numuru 
6492 006 0603, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 

2016.gada 28. janvārī  Vaiņodes novada domes lēmuma (prot.Nr.2, 15.p.) ka nekustamais īpašums “Ķiršu iela 
6”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0603, nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai un nodots atsavināšanai. 

2018. gada 8. maijā saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, Nekustamā 
īpašuma “Ķiršu iela 6”, kad. Nr. 6492 006 0603, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamā ēka ar 
kopējo platību 102.2 kvm, kad apz. 6492 006 0603 001, un no zemes gabala 0.174 ha ar kadastra apzīmējumu 
6492 006 0603. tirgus vērtība 1056,00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit seši eiro). 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Vaiņodes pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 335. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres līgumiskās 
attiecības. 

Nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 6” atsavināšanas izsolē, izsoles sākumcena, kas ir arī nosacītā cena,  saskaņā 
ar SIA “ Invest Rīga Liepāja” vērtējumu  ir 1056 euro.  
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, publiskas personas 
nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1. punktu 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka pienākumu 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu; 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

 
8.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 6”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra 
numurs 6492 006 0603, izsoles noteikumu projektu  
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8.2. Noteikt izsoles datumu 2018.gada 18. jūlijs, plkst. 10.00  
8.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
8.4. Izsoles sākumcena: 1056.00 EUR (viens tūkstotis piecdesmit seši euro 00 centi). 
8.5. Izsoles solis: EUR 11.00 (vienpadsmit euro un 00 centi) 
8.6. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
8.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 105.60 (viens simts pieci euro un 60 
centi) 
8.8. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā Vaiņodes novada vēstis. 
 

 
9.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Varķes dīķis” , ar kadastra numuru 
6492 002 0249, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 

2018.gada 20. februāra Vaiņodes novada domes lēmuma (prot.Nr.3, 5.p.) ka nekustamais īpašums “Varķes 
dīķis”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 002 0249, nav nepieciešams pašvaldību 
funkciju pildīšanai un nodots atsavināšanai. 

2018. gada 9. maijā saņemts novērtējums no SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA”, reģ. Nr. 40003035771, 
Nekustamā īpašuma “Varķes dīķis”, kad. Nr. 6492 002 0249, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 10.94 
ha ar kadastra apzīmējumu 6492 002 0249. tirgus vērtība 53 800 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti 
eiro). Zemes gabals ar kopējo platību 10,94 ha – 20 600 EUR, Mežaudze -33 200 EUR. 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Vaiņodes pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000354876. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas līgumiskās 
attiecības. 

Nekustamā īpašuma “Varķes dīķis” atsavināšanas izsolē, izsoles sākumcena, kas ir arī nosacītā cena,  saskaņā 
ar SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA” vērtējumu  ir 53 800 EUR.  
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, publiskas personas 
nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1. punktu 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka pienākumu 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu; 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Varķes dīķis”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 
6492 002 0249, izsoles noteikumu projektu  
9.2. Noteikt izsoles datumu 2018.gada 18. jūlijs, plkst. 11.00  
9.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
9.4. Izsoles sākumcena: 53 800 EUR (piecdesmit trīs tūkstoši astoņi simti eiro). 
9.5. Izsoles solis: EUR 538.00 (pieci simti trīsdesmit astoņi  euro un 00 centi) 
9.6. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
9.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 5380.00 (pieci tūkstoši trīs simti 
astoņdesmit euro un 00 centi) 
9.8. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā Vaiņodes novada vēstis. 
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10.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Embūtes meži” , ar kadastra 

numuru 6454 003 0012, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 
 
2018.gada 20. februāra Vaiņodes novada domes lēmuma (prot.Nr.3, 5.p. 5.1.) ka nekustamais īpašums 
“Embūtes mezi”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6454 003 0153, nav nepieciešams 
pašvaldību funkciju pildīšanai un nodots atsavināšanai. 

2018. gada 9. maijā saņemts novērtējums no SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA”, reģ. Nr. 40003035771, 
Nekustamā īpašuma “Embūtes meži”, kad. Nr. 6454 003 0012, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes gabala 
16.27 ha ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0153. tirgus vērtība 13 600 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti 
euro).  

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Embūtes pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000502457. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas līgumiskās 
attiecības. 

Nekustamā īpašuma “Embūtes meži” atsavināšanas izsolē, izsoles sākumcena, kas ir arī nosacītā cena,  saskaņā 
ar SIA “AUDITORFIRMA INVEST-RĪGA” vērtējumu  ir 13 600 EUR.  
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, publiskas personas 
nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1. punktu 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka pienākumu 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu; 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Embūtes meži”, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra 
numurs 6454 003 0012, izsoles noteikumu projektu  
10.2. Noteikt izsoles datumu 2018.gada 18. jūlijs, plkst. 12.00  
10.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
10.4. Izsoles sākumcena: 13 600 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti euro). 
10.5. Izsoles solis: EUR 136.00 (viens simts trīsdesmit seši  euro un 00 centi) 
10.6. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
10.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 1360.00 (viens tūkstotis trīs simti 
sešdesmit euro un 00 centi) 
10.8. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā Vaiņodes novada vēstis. 
 

 
11.p. 

Par kārtību , kādā Vaiņodes novada pašvaldībā piešķiramas biļetes  uz vispārējo Latviešu dziesmu un 
deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem 

/ziņo: I. Mame/ 

 

Izstrādāti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā piešķiramas  LNKC piešķirtajās kvotās pašvaldības iepirktās 

biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

koncertiem .  
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Atklāti balsojot:  
 
PAR –8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS –1(Oļegs Jurjevs), 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Apstiprināt kārtību , kādā Vaiņodes novada pašvaldībā piešķiramas biļetes  uz vispārējo Latviešu 

dziesmu un deju svētku un Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncertiem. 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.1 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 ( Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame, , Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Lai novērstu interešu konfliktu balsojumā nepiedalās domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons.  
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.1. Piešķirt Pretendentam Nr.1. 2 biļetes uz koncertu MĀRAS ZEME un 2 biļetes uz koncertu ZVAIGŽŅU 

CEĻĀ. 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.2 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta 
Mame, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Lai novērstu interešu konfliktu balsojumā nepiedalās  deputāts Zigmunds Mickus 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.2. Piešķirt Pretendentam Nr.2. 2 biļetes uz koncertu MĀRAS ZEME . 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.3 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Zigmunds 
Mickus, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Lai novērstu interešu konfliktu balsojumā nepiedalās  deputāts Iveta Mame 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.3. Piešķirt Pretendentam Nr.3. 1 biļeti uz koncertu MĀRAS ZEME un 1 biļeti uz koncertu ZVAIGŽŅU 

CEĻĀ. 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.4 
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Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Sandra 
Grosberga, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.4. Piešķirt Pretendentam Nr.4. 1 biļeti uz koncertu MĀRAS ZEME . 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.5 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Sandra 
Grosberga, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.5. Piešķirt Pretendentam Nr.5. 1 biļeti uz koncertu ZVAIGŽŅU CEĻĀ. 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.6 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Sandra 
Grosberga, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.6. Piešķirt Pretendentam Nr.6. 1 biļeti uz koncertu MĀRAS ZEME . 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.7 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Sandra 
Grosberga, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.7. Piešķirt Pretendentam Nr.7. 1 biļeti uz koncertu MĀRAS ZEME . 

 

Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.8 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Sandra 
Grosberga, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.8. Piešķirt Pretendentam Nr.8. 1 biļeti uz koncertu ZVAIGŽŅU CEĻĀ. 
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Balsojums par iesniegto  biļešu pretendentu sarakstu :  Pretendents Nr.9 

 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 ( Oļegs Jurjevs, Visvaldis Jansons ,Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Sandra 
Grosberga, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Valdis Līkosts) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

11.2.8. Piešķirt Pretendentam Nr.9. 2 biļetes uz koncertu ZVAIGŽŅU CEĻĀ.  

 

 

11.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Sociālo, kultūras un izglītības jautājumu komitejai izpildei 

 

12.p. 
Par īres līguma laušanu ar …. 

/ziņo: O. Jurjevs / 

Pamats: …, p.k. … , deklarētā dzīvesvieta: ….Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
08.05.2018.,Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā, , ar lūgumu lauzt īres līgumu adresē – …., 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 

Konstatēts:, Saņemts iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja, kurā 
komunālā nodaļa piekrīt lauzt īres līgumu adresē– ….. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Tālāk iesniegums tiek 
virzīts izskatīšanai domes sēdē. Parāda summa EUR 447,46. Persona apņemas parādu dzēst maksājot EUR 
100,00 mēnesī. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts, ka pildot savas 
funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un  otrās daļas 3. punktu, lai izpildītu savas 
funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo 
mantu. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Lauzt īres līgumu Nr. 57-2015 noslēgtu ar  … p.k. …., adresē – …. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
12.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.05.2018. 
12.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un …. izpildei. 
12.4. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 70.panta pirmajai daļai lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas 
brīdi. 
12.5. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu var 
apstrīdēt viena mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas. 
 
 

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

/ ziņo: V. Jansons / 

Lai veicinātu lietderīgu pašvaldības naudas izlietojumu darba vadītājiem ieteikts veikt padoto darbinieku 
noslodzes  izvērtējamu.  
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1. Saņemts Vaiņodes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Guntas Varnovskas pārskata ziņojums par 
darbībām no 2015. gada līdz 2018. gada 1. martam. ( Ziņojums pielikumā) 
 

2. Saņemts Sociālā dienesta vadītājas  Evas Dolbinas iesniegums ar lūgumu palielināt sociālās palīdzības 
organizatora amata slodzi no 0,8 uz 1,0 ( iesniegums pielikumā) 
 

3. Pamatojoties uz to, ka pašvaldībā pašlaik ir jurists ar slodzi 0.6, bet juridiski risināmie darbi ir daudz, 
piemēram, parāda piedziņa par komunālajiem maksājumiem, dažādu noteikumu izstrāde u.c. juridiski 
risināmi jautājumi, nepieciešams izveidot vismaz 0.5 slodzi jurista amatam. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 6. punktu, 21. panta 
pirmās daļas 13. punktu 
 
 
13.1. Balsojums par Bāriņtiesas  priekšsēdētājas amata slodzes samazināšanu  no 1.0 slodzes uz 0.6 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 4 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs); PRET –4(Sandra 
Grosberga , Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks ); ATTURAS – 1 (Aiga Jaunzeme) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1.1.  Nesamazināt Bāriņtiesas  priekšsēdētājas amata slodzi  no 1.0 slodzes uz 0.6 
 
13.2. Balsojums par Bāriņtiesas  priekšsēdētājas vietnieces amata slodzes samazināšanu  no 1.0 slodzes uz 0.6 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 4 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs); PRET –4(Sandra 
Grosberga , Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks ); ATTURAS – 1 (Aiga Jaunzeme) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.2.1. Nesamazināt bāriņtiesas priekšsēdētaja vietnieces amata slodzi no 1.0 slodzes uz 0.6 
 
13.3. Balsojums par sociālās palīdzības organizatora amata slodzes palielināšanu no 0,8 slodzes  uz 1.0 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 3 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus,); PRET –4 (Sandra Grosberga , Aiga Jaunzeme, 
Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks ); ATTURAS – 2 (Artūrs Blumbergs, Iveta Mame) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.3.1. Nenoteikt sociālās palīdzības organizatora amata slodzi no 0,8 slodzes  uz 1.0 

13.4. Balsojums par  jurista amata vietas izveidošanu ar 0.5 slodzi ar amata algu EUR 600,00 

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



21 
 

 
13.4.1.  Izveidot jurista amata vietu ar 0.5 slodzi ar amata algu EUR 600,00 

13.5. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības lietvedībā un grāmatvedībā. 

 
14.p. 

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu ar … 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
2018.gada 16.aprīlī (reģ. Nr. 2.1.11/2018/356) Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts … 

dzīv….Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums (turpmāk-iesniegums), kurā lūgts lauzt Līgumu 
Nr. 7 no 27.09.2017. par garāžas nomu „Centra Garāžas”, Celtnieku ielā 8,Vaiņodē, Vaiņodes pag. Vaiņodes 
nov.   

Izskatot iesniegto iesniegumu, Vaiņodes novada dome konstatē, ka: 
[1.] 2017.gada 27.septembrī starp Vaiņodes novada pašvaldības domi un … personas kods … adrese: 

… Vaiņodes nov., tika noslēgts Līgums Nr.7,  par garāžas nomu 1/78 domājamās daļas (turpmāk Garāža) no 
ēkas, kadastra apzīmējums 6492 006 0709 001. 

[2.] Ēkas nosaukums  „Centra Garāžas”, kas atrodas Celtnieku iela 8, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., tehnikas novietošanai  (turpmāk –līgums).  

[3.] Līguma  termiņš bija noteikts  līdz 2027. gada 31.decembrim. 
[4.] Par Garāžas nomu, pēc Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības datiem uz 17.05.2018. …. 

pašvaldībai ir samaksājis nomas maksu līdz 31.05.2018. Parādu par nomas maksu - nav.   
[5.] Saskaņā ar nomas līguma Nr. 2.4.apakšpunktu  Nomnieks ir tiesīgs lauzt līgumu   rakstveidā 

brīdinot  Iznomātāju  6.mēnešus iepriekš, bet 6.1.apakšpunkts  nosaka, ka telpas tiek nodotas ar pieņemšanas 
– nodošanas aktu, kurā norāda Garāžas reālo stāvokli uz brīdi, kad nomnieks to nodod iznomātājam. 

 
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu „Par pašvaldībām”  21.panta pirmās daļas 27.punktu, 
kas nosaka, ka „ Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai 
dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos” ,  
 

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

 
14.1. Ar 2018.gada 1.jūniju izbeigt pirms termiņa 2017.gada 27.septembrī noslēgto līgumu     
Nr. 7 ”Par garāžas nomu Vaiņodes novadā, Vaiņodē”   ar nomnieku - …. par 1/78 domājamās daļas nomu no 
ēkas ar kadastra apzīmējumu 64920060709001.  
14.2. Nekustamā īpašuma speciālistam O. Jēkabsonam organizēt telpu pieņemšanu līdz  2018.gada 
31.maijam.  
  
3. Atbilstoši Paziņošanas likuma 8.panta trešajai  daļai (3) Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta 
sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā no dienas, kad tas iestādē reģistrēts kā nosūtāmais 
dokuments un Administratīvā procesa likuma 76.pantai pirmajai daļai un 79.panta pirmajai daļai šo lēmumu 
var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā Liepājas tiesu 
namā, Lielā iela 4,  
 

Lēmums izsūtāms: 
1.eks. Nekustamo īpašumu speciālistam O. Jēkabsonam; 
1.eks. Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā; 
1.eks. ….. 

 
15.p. 

Par konkursa “ Darīsim Paši  2018 “ rezultātiem 
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/ziņo: I. Mame / 
 

Konkursu  „Darīsim Paši 2018 ”  organizē Vaiņodes novada  dome. Konkursa mērķis ir veicināt Vaiņodes 
novada iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves vides veidošanā, uzlabojot savas dzīves kvalitāti.  Konkursa 
realizācijai pašvaldības budžetā atvēlēti EUR 3500.00 (trīs  tūkstoši pieci simti euro, 00 centi). 
 
Konkursā var piedalīties:  ikviena Vaiņodes novadā  reģistrēta biedrība un nodibinājums;  fizisku personu, 
novada iedzīvotāju neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.  
gada Konkursā tiek atbalstīti projekti gan sabiedrisko un izglītojošo pasākumu Vaiņodes novada iedzīvotājiem 
organizēšanas jomā (sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī pasākumi, kas apvieno vairākas jomas), 
gan vides sakārtošanas un labiekārtošanas jomā (publiski pieejamas vietas). 
Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem  nosacījumiem: tas 
iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā; tam nav peļņas gūšanas rakstura; 
projekts tiek realizēts Vaiņodes novadā.   
 
Konkursa  žūrija, 5 cilvēku sastāvā, kuras  sastāvā  ir 4 Vaiņodes novada domes Sociālo, kultūras un izglītības 
lietu komitejas pārstāvji un novada domes projektu vadītājs,  izvērtē  projektus atbilstoši šajā nolikumā 
noteiktajiem kritērijiem.  Principam „darīsim paši” būs galvenais uzsvars. Jo grupa pati vairāk darīs, lai 
projektu īstenotu, jo labākas izredzes, ka projekts tiks akceptēts. Komisijas lēmums par finanšu sadalījumu tiks 
virzīts uz Vaiņodes novada domes sēdi apstiprināšanai. 
Viena projekta īstenošanai maksimālais pieejamais finansējums ir EUR 700,00 . 
 
Konkursa žūrija veikusi projektu izvērtēšanu. 
 

Vērtēšanas tabula  “Darīsim paši 2018” 

Projekts / 

iesniedzējs 

Būtība  Prasītā 

summa 

Piešķirtā 

summa 

Zaļā māja 

 

Mājas apkārtnes labiekārtošana, puķu dobju veidošana, 

skujeņu pirkšana, soliņu krāsošana 

700 700 

Vēstures 

mantojuma 

glabātāji 

 

Fotogrāfiju apkopošana, Embūtes pagasta vēsturiskās un 

mūsdienu kartes izveidošana. Veikto darbu prezentācijas 

pasākums 

700 500 

Māmiņu klubs Jauno ģimeņu ceriņu dārza izveide( stādu iegāde), bērnu 

pēcpusdiena ar atrakcijām un rotaļām. 

700 700 

Vaiņodes katoļu 

draudze 

Labdarības koncerta rīkošana. Talka apkārtnes sakārtošanai. 

Talka baznīcā- sagatavot to flīžu izlikšanai. Flīzēšana. 

Svinīgais dievkalpojums un liturģisko tērpu izstāde. 

700 700 

Gribu dzīvot zaļi 

 

Pieaugušo izglītības nodarbības. Semināru- praktikuma cikls. 

Teorētiskās un praktiskās zināšanas. Savvaļas augu 

iepazīšana, veselīgs dzīvesveids 

700 600 

Pēdu deldētāji Atpūtas vietas pie Elkuzemes dzirnavu dīķa izveide 700 0 

Manai un Tavai 

skolai 

Skolas iekšpagalma sakārtošana. Starp skolas ēku un sporta 

halli. 

700 0 

Mēs Embūtei Leišmalītes garšaugu dobe pie TIC 550 0 

Gaismas mirklis 

dvēselei 

Dzejas dienas 700 0 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 
kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība 
nav aizliegta ar likumu. 41. pantu, Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos normatīvos aktus (noteikumi, 
nolikumi, instrukcijas).un likuma “ Par pašvaldībām” 5. punktu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
15.1. Apstiprināt konkursa „Darīsim Paši 2018” žūrijas lēmumu par finanšu sadalījumu . 
15.2.  Lēmuma izrakstu iesniegt projektu vadītājam Oskaram Zvejam izpildei. 
 

 

16.p. 
Par nedzīvojamās telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons / 
 
 16.1. Darbnīcas-Angārs nedzīvojamās telpas 
 
Izsoles priekšmets ir Darbnīcas-Angārs nedzīvojamās telpas, kas atrodas Kalnu ielā 7, Vībiņos, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436, telpu iznomājamā platība ir 227,68 m2.  
 
Ar 2018.gada 24. aprīļa Vaiņodes novada domes lēmumu (prot. Nr. 5., 10.p.) apstiprināti izsoles noteikumi, 
līdz 2018. gada 22. maijam nepieteicās neviens izsoles dalībnieks. 2018. gada 23. maijā izsole nenotika. Izsoles 
sākumcena 0.28 EUR par 1 m2 (bez PVN). 

 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka pienākumu 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1.1. Atzīt 23.05.2018. Nekustamā īpašumā “Kalna iela 7”  nedzīvojamās telpas izsoli par nenotikušu. 
16.1.2. Izsludināt atkārtotu nedzīvojamās telpu nomas tiesību izsoli, kas atrodas Kalnu ielā 7, Vībiņi, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov. 
16.1.3. Apstiprināt nedzīvojamās telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projektu, kas atrodas Kalnu ielā 7, 
Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
16.1.4. Izsole notiek 2018. gada 27. jūnijā plkst. 10.00 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela  
23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 3.stāva zālē. 
16.1.5. Izsoles sākumcena par 1 m2 ir EUR 0.28 (nulle euro 28 centi), nomas maksai pieskaitāms pievienotās  
vērtības nodoklis (PVN). 
16.1.6. Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli. Viens solis ir EUR 0.03 (nulle euro 03 centi) par 1 m2. 
16.1.7. Līguma darbības termiņš līdz 31.08.2023. 
16.1.8. Sludinājums par nedzīvojamās telpas nomas tiesību izsoli publicējams Vaiņodes novada mājas lapā 
www.vainode.lv un izliekams redzamā vietā Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā. 
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16.2. Vaiņodes Kultūras nama ēdnīcas telpu daļas 
 
Uz izsoli 16. maijā nebija pieteicies neviens pretendents, tādēļ izsole atzīstama par nenotikušu. 
 
Izsoles priekšmets ir Vaiņodes Kultūras nama ēdnīcas telpu daļas un to funkcionēšanai nepieciešamo un 
Iznomātāja uzstādīto neatdalāmi saistīto iekārtu nomas tiesības, kas atrodas Tirgoņu ielā 23, Vaiņodē, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435,  
Ēdnīcas un pārējo iznomājamo telpu kopējā platība ir 400.0 m2.  Ēdnīcas telpu labiekārtojums: centralizēta 
apkure, elektrības padeve, ūdensapgāde un kanalizācija. Ēdnīca ir aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām 
ēdienu pagatavošanai. Nomas tiesības tiek noteiktas uz 5 (pieciem) gadiem.  
 
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka pienākumu 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu; 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.2.1. Atzīt 16.05.2018. Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas izsoli par nenotikušu. 
16.2.2.  Apstiprināt Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projektu  
16.2.3. Izsole notiek 2018. gada 28. jūnijā plkst. 1400 Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa iela 23A, 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, 3.stāva zālē. 
16.2.4. Izsoles sākumcena par 1 m2 ir EUR 0.28 (nulle euro 28 centi), nomas maksai pieskaitāms pievienotās 
vērtības nodoklis (PVN) 

16.2.5. Izsole ir mutiska ar augšupejošu soli. Viens solis ir EUR 0.03 (nulle euro 03 centi) par 1 m2. 

16.2.6. Sludinājums par Ēdnīcas nomas tiesību izsoli publicējams Vaiņodes novada mājas lapā 
www.vainode.lv un izliekams redzamā vietā Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā un Embūtes 
pagasta pārvaldē 

 
17.p. 

Par  2018. gada 24. aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 5., 13.p. “Par 
nekustamā īpašuma adreses piešķiršanu” atcelšanu un adreses piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
 

Pamats: Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, protokols Nr. 5., 13.p. “Par nekustamā īpašuma adreses 
piešķiršanu” tika konstatēta kļūda.  

Konstatēts: Adresi nepieciešams piešķirt zemes gabalam, un …. ēkai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0690 
003. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kurā noteikts, 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 08.12.2015 MK noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumi”. 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
17.1. Atcelt 2018. gada 24. aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 5., 13.p., “Par 

nekustamā īpašuma adreses piešķiršanu”. 
17.2. Piešķirt adresi zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu …. un ēkai ar kadastra apzīmējumu … – “…. 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
17.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei 

 
 

18.p. 
Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas komisijas izveidošanu un komisijas darba 

pienākumiem 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamatojoties uz  2017. gada 19. decembra Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu “ Par Vaiņodes 
internātpamatskolas  likvidāciju” nepieciešams  izveidot Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas komisiju. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, kurā noteikts, 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 – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

  
18.1. Izveidot Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas komisiju (turpmāk tekstā – „Komisija”) šādā 
sastāvā: 

18.1.1. Komisijas vadītājs: Oļegs Jurjevs 
18.1.2. Komisijas locekļi: internātpamatskolas pārstāvis un Agnese Barakauska, Ieva Saulīte, 

Inese Pūlīte, Evita Vanaga, Oskars Jēkabsons, Mārtiņš Fricsons 
 

18.2. Komisijai: 
18.2.1. līdz 2018.gada 15.jūnijam nodrošināt Vaiņodes internātpamatskolas materiālo un finanšu 

līdzekļu inventarizāciju, noteikt kustamās mantas vērtību, prasību un saistību apjomu; 
18.2.2. līdz 2018.gada 15.jūnijam nodrošināt mantas, finanšu līdzekļu, saistību, arhīva un 

lietvedības nodošanu Domei; 
18.2.3. Iesniegt parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu Domei apstiprināšanai līdz 2018.gada 

15.jūnijam; 
18.2.4. Līdz 2018.gada 15.jūnijam nodrošināt Vaiņodes internātpamatskolas bilancē un lietojumā 

esošā nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60, Vaiņodē, nodošanu Vaiņodes novada pašvaldībai; 
18.2.5. Līdz 2018.gada [30.06.2018.] pēc stāvokļa uz 2018.gada 15.jūniju nodrošināt slēguma 

bilances sastādīšanu. 
 

18.3. Komisijas vadītājs: 
18.3.1. Sasauc komisijas sēdes un vada komisijas darbu tās uzdevumu izpildei; 
18.3.2. Dod uzdevumus komisijas locekļiem; 
18.3.3. Pauž viedokli un pārstāv komisiju tās darbības laikā un paraksta tās pieņemtos lēmumus; 
18.3.4. Lai nodrošinātu komisijas uzdevumu īstenošanu, pieprasīt informāciju no Vaiņodes 

internātpamatskolas un dot tai uzdevumus; 
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18.3.5. Ja nepieciešams, var pieaicināt komisijas darbā pašvaldības speciālistus un citas personas 
(bez balsstiesībām). 

 
18.4. Vaiņodes internātpamatskolas direktoram Reinim Ulbertam nodrošināt: 

18.4.1. līdz 2018.gada 13.jūnijam Vaiņodes internātpamatskolas materiālo un finanšu līdzekļu 
inventarizāciju sadarbībā ar Komisijas pārstāvjiem; 

18.4.2. Līdz 2018.gada 1.jūnijam Vaiņodes internātpamatskolas bilancē esošo Vaiņodes novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60, Vaiņodē, saistīto dokumentu 

(zemesgrāmatas apliecību, zemes robežu plānus, būvju tehniskās inventarizācijas lietas 

u.c.), kā arī ar tiem saistītos nomas un apsaimniekošanas līgumu nodošanu Vaiņodes 

novada domei; 

18.4.3.  un veikt visas nepieciešamās darbības šī Lēmuma 9.punktā minētā ieraksta zemesgrāmatā 

dzēšanai līdz 2018.gada 15.jūnijam; 

18.4.4. Līdz 2018.gada 15.jūnijam Vaiņodes internātpamatskolas bilancē un lietojumā esošā 

nekustamā īpašuma Raiņa ielā 60, Vaiņodē, nodošanu Vaiņodes novada pašvaldībai; 

18.4.5. Līdz 2018.gada 15.jūnijam ar Vaiņodes internātpamatskolas mācību programmu 

īstenošanu saistīto dokumentāciju un skolēnu lietu nodošanu Domei; 

18.4.6. līdz 2018.gada 22.jūnijam Vaiņodes internātpamatskolas arhīva pastāvīgi glabājamo, 

personālsastāva lietu un skolēnu lietu par laika periodu līdz 2018.gada 15.jūnijam 

ieskaitot, kā arī neizņemto izglītības dokumentu oriģinālu nodošanu Latvijas Nacionālā 

arhīva glabāšanā; 

18.4.7. Vaiņodes internātpamatskolas īslaicīgi glabājamo lietu saraksta izveidošanu atbilstoši 

Vaiņodes internātpamatskolas katra lietvedības gada lietu nomenklatūrai, uzrādot lietu 

skaitu atbilstoši lietu indeksiem pa gadiem un līdz 2018.gada 22.jūnijam nodot Domei; 

18.4.8. Līdz 2018.gada 22.jūnijam Vaiņodes internātpamatskolas īstenoto un īstenošanā esošo 

projektu lietu nodošanu Domei; 

18.4.9. Vaiņodes internātpamatskolas darbinieku tiesisko attiecību risināšanu atbilstoši Darba 

likuma prasībām; 

18.4.10. visas nepieciešamās darbības un informācijas pieejamību Komisijas darbam, kā arī 

veicināt citu uzdevumu norisi Vaiņodes internātpamatskolas likvidācijas procesa 

realizēšanai. 

 
18.5. Komisija veic inventarizāciju saskaņā ar 2017.gada 26.septembra Vaiņodes novada pašvaldības 

grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apraksta (nolikuma) 12.punktu 
“Inventarizācijas veikšanas vispārīgā instrukcija”. 

 
18.6. Komisija lēmumus pieņem vienprātīgi, ja vienošanos nav iespējams panākt, lēmums tiek 

pieņemts atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. 
 

18.7. Komisijas locekļi apņemas neizpaust informāciju, kas saistīta ar darbu komisijā, un iegūta darba 
komisijā laikā, kā arī tiesības paust viedokli un pārstāvēt komisiju ir tikai komisijas vadītājam. 

 
18.8. Noteikt, ka Dome ir Vaiņodes internātpamatskolas saistību, tiesību, mantas un finanšu līdzekļu, 

arhīva un lietvedības pārņēmēja. 
 

18.9. Līdz 2018.gada 15.jūnijam dzēst ierakstu Liepājas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Vaiņodes 
pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000457507, kadastra numurs 6492 006 0641, 
VAIŅODES INTERNĀTPAMATSKOLA, Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes novads, III daļas 
1.iedaļā „Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu” punktu: ”2.1 Nostiprināts servitūts-
lietojuma tiesība uz visu nekustamo īpašumu līdz 2023.gada 23.oktobrim. Tiesības ieguvējs: 
Vaiņodes internātpamatskola, nodokļu maksātāja kods 90000059334. 

Pamats: 2013.gada 24.oktobra līgums Nr.15 par lietojuma tiesību nodošanu.” 
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18.10. Ar Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju saistītos izdevumus segt no Vaiņodes 
internātpamatskolas budžeta. 

 
18.11. Atzīt par spēku zaudējušu ar Domes sēdes 2017.gada 25.maija lēmumu (protokols Nr.8, 17.p.) 

apstiprināto Vaiņodes internātpamatskolas nolikumu. 
 

18.12. Lēmuma izpildi kontrolē Vaiņodes novada izglītības metodiķis Zigmunds Mickus. 
 
 

19.p. 
Par amatu savienošanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Saskaņā ar likuma  “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 20.panta pirmo un trešo 
daļu, publiskas personas institūcijas vadītājam ir pienākums atbilstoši savai kompetencei nepieļaut, lai šajā 
institūcijā strādājošās valsts amatpersonas nenonāktu interešu konflikta situācijā un šādā situācijā īstenotu 
valsts amatpersonas amata pilnvaras, un šajā likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā ir pienākums izlemt 
jautājumu par valsts amatpersonas iespējamo amata savienošanu ar citu amatu. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto Vaiņodes novada domes priekšsēdētājs ierosina izlemt jautājumu par 
Vadītājas kultūras jomā amatu savienošanu ar amatiem Vaiņodes internātpamatskolā un pedagoga amatu 
Vaiņodes mūzikas skolā. 
 
Izvērtējot pašvaldības rīcībā esošo informāciju, dome konstatē: 
 
Gunita Riežniece ar 2018.gada 20.februāra Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.3, 17.p., ir 
apstiprināta Vaiņodes novada vadītāja kultūras jomā amatā un ir uzskatāma par valsts amatpersonu likuma 
“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta pirmās daļas 16.punkta izpratnē.  
Vaiņodes novada pašvaldībā ir saņemts skaidrojums no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts 
ieņēmumu dienesta, kurā ir atzīts, ka vadītāja kultūras jomā amats ir valsts amatpersonas amats. 
 
Amatpersona ir persona, kura veic darbu valsts sektorā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 1.panta 
2.punktu, pašvaldības ir atvasinātas publiskas personas. To valsts pārvaldes uzdevumu kopumu, kuru dēļ, 
pašvaldības pastāv, sauc par pašvaldību autonomo kompetenci. Viena no pašvaldību autonomajām funkcijām 
ir rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību. 
 
Vadītāja kultūras jomā amata pienākumos ir: izstrādāt priekšlikumus novada kultūras dzīves veidošanai; 
koordinēt novada sporta, tūrisma un kultūras nozari; kultūras nama darba organizēšana un vadīšana; kultūras 
nama budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi utt. 
 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6.nosaka, valsts amatpersonai ir atļauts 
savienot valsts amatu ar citu amatu, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šajā likumā vai citā 
normatīvajā aktā nav paredzēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumi. Saskaņā ar likuma 
1.panta pirmo punktu termins “amats” nozīmē darbs vai dienests noteiktu pilnvaru ietvaros publiskas personas 
iestādē, sabiedriskajā, politiskajā vai reliģiskajā organizācijā, kā arī komercsabiedrībā. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta trešā daļa nosaka, valsts 
amatpersona, kura vēlas savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, un šāda amatu savienošana ir 
pieļaujama, saņemot amatpersonas (institūcijas) rakstveida atļauju, pirms amatu savienošanas (uzņēmuma 
līguma noslēgšanas vai pilnvarojuma uzņemšanās) uzsākšanas rakstveidā iesniedz minētajai amatpersonai 
(institūcijai) lūgumu atļaut savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu. 
Likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 8.1 panta piektā daļa nosaka, ka valsts 
amatpersonai (institūcijai), saņemot lūgumu atļaut valsts amatpersonas amatu savienot ar citu amatu, ir 
pienākums izvērtēt, vai amata savienošana neradīs interešu konfliktu, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošām ētikas normām un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.  
 
Tātad, pieņemot lēmumu par amatu savienošanu izvērtē: 
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-) interešu konflikta iespējamību; 
-) iespējamās pretrunas ar ētikas normām; 
-) ietekmi uz tiešo amata pienākumu pildīšanu. 
 
Vadītāja kultūras jomā amata savienošana ar Mūzikas skolas pedagoga amatu, Internātpamatskolas direktora 
vietnieka  un sekretāres amatu savienošana interešu konfliktu nerada un nav pretrunā ar valsts amatpersonai 
saistošām ētikas normām. Negatīva ietekme uz tiešo darba pienākumu pildīšanu nav konstatēta. 
Deputāti norāda uz darbinieka ētikas normu pārkāpumiem. 
 
Balsojums par atļauju savienot vadītāja kultūras jomā amatu ar Vaiņodes mūzikas skolas pedagoga amatu, 
 

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

 
19.1. Atļaut Gunitai Riežniecei savienot vadītāja kultūras jomā amatu ar pedagoga amatu Vaiņodes mūzikas 
skolā; 
 
Balsojums par atļauju savienot vadītāja kultūras jomā amatu ar Vaiņodes internātpamatskolas sekretāra 
amatu, 

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

19.2. Neatļaut Gunitai Riežniecei savienot vadītājas kultūras jomā amatu ar sekretāres amatu Vaiņodes 
internātpamatskolā . 
 
Balsojums par atļauju savienot vadītāja kultūras jomā amatu ar Vaiņodes internātpamatskolas direktora 
vietnieka amatu, 
 

Atklāti balsojot:  
PAR –1 (Zigmunds Mickus);  PRET – 7 (Valdis Līkosts, Sandra Grosberga, Kaspars Kirpičenoks, 
Iveta Mame, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Oļegs Jurjevs); ATTURAS – 1 (Visvaldis Jansons), 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

19.3. Neatļaut Gunitai Riežniecei savienot vadītājas kultūras jomā amatu ar direktora vietnieka amatu 
Vaiņodes internātpamatskolā . 
 

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

 
 

19.3. Lēmums stājas spēkā ar tā paziņošanas brīdi. 
19.3. Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76.panta otrajai daļai un 79.panta pirmajai daļai, lēmumu var 
apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža. 
 

20. p. 
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 
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/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: Biedrības “ Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegums saņemts 25.05.2018. Vaiņodes novada 
domē iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2018/453 ar lūgumu atbalstīt Vaiņodes  novadā dzīvojošo politiski represēto  
personu dalības maksājumu salidojumam EUR 70.00 ( septiņdesmit euro,00 centi) apmērā, kas notiks 
25.08.2018. Ikšķilē. 
 
 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 – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
20.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta EUR 70.00 (septiņdesmit 
euro,00centi) apmērā Vaiņodes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Politiski represēto 
personu salidojumā 
20.2. Finansējumu ieskaitīt Biedrības “ Latvijas Politiski Represēto Apvienība” norēķinu kontā A/S SEB 
BANKA, kods UNLALV2X, konts LV06UNLA0002400700839. 
20.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 
 

                                            21.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Raiņa iela 62-9” , ar kadastra 

numuru 6492 900 0214, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
2018.gada 20. februārī  Vaiņodes novada domes lēmuma (prot.Nr.3, 18.p.) ka nekustamais īpašums “Raiņa iela 
62-9”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 4244 001 009, nav nepieciešams 
pašvaldību funkciju pildīšanai un nodots atsavināšanai. 

2018. gada 25. maijā saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr.42103024236, Nekustamā 
īpašuma “Raiņa iela 62-9”, kad. Nr. 6492 900 0214, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., divistabu dzīvokļa 
ar kopējo platību 47.5, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 4750/82250 kopīpašuma domājamām daļām no 
būves ar kadastra apzīmējumu 64920064244001, no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 64920064244. 
tirgus vērtība 1874,00 EUR (Viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit četri eiro). Izdevumi par nekustamā 
īpašuma novērtēšanu EUR 84.70, dzīvokļa kadastrālā uzmērīšana EUR 114.40. 

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības vārda Vaiņodes pagasta 
zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000000967209. Par nekustamo īpašumu vai tā daļu nav nodibinātas īres 
līgumiskās attiecības. 

Nekustamā īpašuma “Raiņa iela 62-9” atsavināšanas izsolē, izsoles sākumcena, kas ir arī nosacītā cena,  
saskaņā ar SIA “ Invest Rīga Liepāja” vērtējumu un izdevumiem ir 2073,10 EUR.  
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas. 

Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu, publiskas personas 
nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1. punktu 

Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants nosaka pienākumu 
lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu 
lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku 
cenu; 
 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.1. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Raiņa iela 62-9”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
kadastra numurs 6492 900 0214, izsoles noteikumu projektu  
21.2. Noteikt izsoles datumu 2018.gada 18. jūlijs, plkst. 10.00  
21.3. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
21.4. Izsoles sākumcena: 2073,10 EUR ( divi tūkstoši septiņdesmit trīs euro 10 centi). 
21.5. Izsoles solis: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
21.6. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi) 
21.7. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 207,31 (divi simti septiņi euro un 
31 centi) 
21.8. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas Vēstnesis”, 
pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā izdevumā Vaiņodes novada vēstis. 

 
 

                                                                                 22.p.        
Par pašvaldības līdzfinansējumu projektam “ Ģimenei draudzīgas vides veidošana Vībiņu ciemā, 

Embūtes pagastā” 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
Vaiņodes novada pašvaldība iesniegusi projekta iesniegumu Latvijas valsts budžeta finansētās 
mērķprogrammā”  Ģimeņu atbalsta projektu konkurss pašvaldībām sadarbībā ar NVO”.  Projekta iesniegums 
iekļauts atbalstāmo projektu iesnieguma sarakstā. 
 
Projekta “ Ģimenei draudzīgas vides veidošana Vībiņu ciemā, Embūtes pagastā” mērķis ir ģimenei 
draudzīgas vides veidošana Vaiņodes novada Vībiņu ciemā, Embūtes pagastā izveidojot rotaļu laukumu  un 
organizējot  sportiski- izglītojošu ģimeņu pasākumu “ Ģimeņu diena “ Vībiņos”. Pasākumu organizēs un 
vadīs Mednieku kluba “ Embūte” biedri. Projekts realizējams 2018. gada jūnija/jūlija mēnešos. 
 
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas  EUR 9459.92  ( Rotaļu laukuma izbūve- EUR 9009.92, pasākums 
“ Ģimeņu diena Vībiņos” EUR 450.00) 
 
Valsts budžeta finansējums 69%- EUR 6527.34 
Projekta iesniedzēja līdzfinansējums  31%- EUR 2932.58 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 9 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Artūrs Blumbergs, Zigmunds Mickus, Sandra 
Grosberga, Iveta Mame, Valdis Līkosts, Kaspars Kirpičenoks); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
22.1. Piešķirt Vaiņodes novada pašvaldības līdzfinansējumu EUR 2932.58 ( divi tūkstoši deviņi simti 
trīsdesmit divi euro, 58 centi) apmērā projekta “ Ģimenei draudzīgas vides veidošana Vībiņu ciemā, Embūtes 
pagastā” realizēšanai no pamata budžeta. 

22.2. Lēmuma izraksts iesniedzams  Valsts reģionālās attīstības aģentūrā  un Vaiņodes novada pašvaldības  
grāmatvedībā. 
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Sēdi slēdz plkst. 1735 

 

Sēdes vadītājs:            /personīgais paraksts/                                            V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:                            /personīgais paraksts/                                          I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2018.gada 5.jūnijā 

 


