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DOMES SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 7 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
 
2017. gada 24. oktobrī 
 
Sēde sasaukta plkst.1515 

 

Sēdi atklāj plkst.1515 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

 
Piedalās –Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,  

Nepiedalās: Iveta Mame   

Uzaicināti piedalīties un piedalās:  izpilddirektora vietniece, jurists Evita Vanaga, jurists Ināra Avotiņa, 
Vaiņodes internātpamatskolas direktors Reinis Ulberts, izpilddirektors Normunds Pāvils. 

Darba kārtībā: 
 
1. Par 2017.gada 26.septembra Vaiņodes novada domes sēdes 33.punkta “Par vēlētāju apvienības “ 

Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesnieguma izskatīšanu” izskatīšanu. 
2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu: 

2.1. … iesniegums 
 2.2. ….iesniegums 
             2.3. … iesniegums 
3. Par nekustamā īpašuma “… kad. Nr. … sadalīšanu. 
4. Par nekustamā īpašuma …” kad. Nr. …. sadalīšanu. 
5. Par nekustamā īpašuma …” kad. Nr. …. sadalīšanu. 
6. Par zemes ierīcības projekta “….”, kad. Nr. …. sadalīšanu” apstiprināšanu. 
7. Par zemes nomas līguma laušanu.  
8. Par īres līguma laušanu.  
9. Par īres līguma slēgšanu.  
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10.  Par Vaiņodes novada Embūtes tūrisma informācijas centra nolikuma projektu. 
11. Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2018. gadā. 
12. Par telpu nomas līguma pagarināšanu Priekulē Valsts policijas dienesta vajadzībām. 
13. Par 05.05.2015. karjeras izstrādes līgumu nr.18 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Aizputes 
ceļinieks”. 
14. Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS” par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu. 
15. Par pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoles protokola apstiprināšanu. 
16. Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidēšanu. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
Apstiprināt izsludināto sēdes  darba kārtību un pievienot pie domes sēdes darba kārtības 
papildjautājumus: 

 
17.p. “Par Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora amata savienošanu” 
18.p. “ Par īres līguma laušanu” 
19.p.” Par dzīves vietas deklarēšanu” 
20.p.” Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu” 
21.p. “ Par īres līguma slēgšanu” 
     21.1. …. iesniegums 
     21.2. …. iesniegums 
22. Par grozījumiem 2017.gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr.3 12.punktā 
“Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu” 
 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams www.vainode.lv 
 
 
 

1.p. 
Par 2017.gada 26.septembra Vaiņodes novada domes sēdes 33.punkta “Par vēlētāju 
apvienības “ Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesnieguma izskatīšanu” izskatīšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Sakarā ar to, ka 2017.gada 26.septembraVaiņodes novada domes sēdē Vēlētāju apvienības “ Par 
pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesniegtais lēmumprojekts netika izskatīts, tiek iekļauts atkārtoti 
izskatīšanai domes sēdē. 

Pamats: Vēlētāju apvienības “ Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesniegtais lēmumprojekts, saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 19.09.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1086. 

Debates sēdes audio ierakstā. 

Pārtraukums 10.min. 

Sēdi turpina plkst. 1545 

 

1.1.Lēmumprojekts: 

Pamatojoties uz Vaiņodes novada domes 2017. gada 20. jūlija sēdes protokola nr.2,  26 punktu un 
Likuma par pašvaldībām 21. panta 11. punktu, lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas kvalitatīvu 
un pilnvērtīgu darbu un domes lēmumu izpildi   
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1.1.1. Uzdot Vaiņodes novada domes izpilddirektora vietniekam līdz 2017. gada 10. novembrim 
izstrādāt un nosūtīt domes deputātiem nolikumu atklātam konkursam uz Vaiņodes novada domes 
izpilddirektora vakanci; 

1.1.2. Uzdot Vaiņodes novada domes izpilddirektora vietniekam sagatavot lēmumprojektu par konkursa 
izsludināšanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu, un iesniegt lēmumprojektu izskatīšanai kārtējā 
domes sēdē 2017. gada novembrī. 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 3 (Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts,); PRET – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs 
Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs ); ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1.1. Lēmumprojekts netiek apstiprināts. 
 

1.2.Lēmumprojekts: 

 

1.2.1. Uzdot Vaiņodes novada domes izpilddirektoram līdz 2017. gada 10. decembrim izstrādāt un 
nosūtīt izskatīšanai domes deputātiem precizētu Vainodes  novada domes nolikumu redzot, ka turpmāk 
uz Vaiņodes novada domes izpilddirektora vakanci organizējams atklāts konkurss, kā arī atrunājot 
būtiskās prasības,  kas izvirzāmas pretendentiem. 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 3 (Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts,); PRET – 4 (Visvaldis Jansons, Oļegs 
Jurjevs, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs ); ATTURAS – 1 (Aiga Jaunzeme) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1.2.  Lēmumprojekts netiek apstiprināts. 
2.p.  

Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
2.1. …. iesniegums 
 
Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 04.09.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1022, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu Nr. 441 par zemesgabalu „….”,  kad. apz. 6492 006 0982, 0.0048 ha platībā 
mazdārziņam, uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 441 ar … noslēgts 2016. gada 06. oktobrī, par zemes gabala daļu 
ar nosaukumu “….”, ar kad. apz. 6492 006 0982, 0.0048 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “…. kad. Nr. 6492 006 0982, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 6492 006 
0982, kopējā platībā 0,4 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņiem. Zemesgabals sastāv no 0,4 ha 
lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, zeme – 
zemes reformas pabeigšanai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, 
NĪLM:0101.  
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un  otrās daļas 3. punktu, 
15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 2013.gada 



4 
 
19.decembra Vaiņodes novada saistošiem noteikumiem Nr.17 “Par zemes gabalu nomas maksas apmēru 
noteikšanu Vaiņodes novadā” un 10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.1.1. Pagarināt 2016.gada 06.oktobra zemes nomas līgumu Nr. 441, noslēgtu ar …., p.k. … par 
zemesgabala daļu „…” , kad. apz. 6492 006 0982, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
0.0048 ha platībā, mazdārziņam. 
2.1.2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz 31.10.2022. 
2.1.3.  Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, 
nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
2.1.4. 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. 
2.1.5. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
2.1.6. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu zaudē spēku. 
2.1.7. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei  un …. līguma 
grozījumu slēgšanai. 
 
 
2.2. …. iesniegums 
 
Pamats: …., p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 29.09.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1121, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu Nr. 258 par zemesgabalu „…  kad. apz. 6492 006 0985, 0.05 ha platībā mazdārziņa 
vajadzībām, uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 258 ar …. noslēgts 2012. gada 01. novembrī, par zemes gabala 
daļu ar nosaukumu “….”, ar kad. apz. 6492 006 0985, 0.05 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. Parādu 
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “….”, kad. Nr. 6492 006 0985, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 6492 006 
0985, kopējā platībā 0,52 ha. Zemesgabals sastāv no 0,4 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 0,12 
citas zemes. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, zeme – zemes reformas pabeigšanai. 
Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101. Parādu pret Vaiņodes 
novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un  otrās daļas 3. punktu, 
15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 2013.gada 
19.decembra Vaiņodes novada saistošiem noteikumiem Nr.17 “Par zemes gabalu nomas maksas apmēru 
noteikšanu Vaiņodes novadā” un 10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.2.1. Pagarināt 2012.gada 01.novembra zemes nomas līgumu Nr. 258, noslēgtu ar …., p.k. …. par 
zemesgabala daļu 0.05 ha platībā „…. , kad. apz. 6492 006 0985, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., līdz 31.10.2022., mazdārziņa vajadzībām. 
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2.2.2. Noteikt zemes nomas līguma termiņu līdz 31.10.2017. 
2.2.3. Noteikt zemes nomas maksu 1.5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā EUR 1.42 gadā, nomas 
maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).  
2.2.4. 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. 
2.2.5. Lēmumam pievienojama zemes gabala skice. 
2.2.6. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīts, tad domes lēmums par zemes nomas līguma grozījumiem zaudē spēku. 
2.2.7. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei  un …. līguma 
grozījumu slēgšanai. 
 
2.3. …. iesniegums 
 
Pamats: …., p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
06.10.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1139, ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līgumu Nr. 191 par zemesgabalu „…”,  kad. apz. 6492 005 0089, 0,25 ha platībā mazdārziņa 
uzturēšanai, uz pieciem gadiem.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 191 … noslēgts 2010. gada 01. novembrī, par daļu no zemes 
gabala ar nosaukumu “….”, ar kad. apz. 6492 005 0089, 0,25 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām. Parādu 
pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “…. kad. Nr. 6492 005 0089, kurš sastāv no zemesgabala  ar kad. apz. 6492 005 
0089, kopējā platībā 5,3 ha, iznomāts vairākām personām, mazdārziņu vajadzībām. Zemesgabals sastāv 
no 3,8 ha lauksaimniecībā izmantojamas zemes, 1 ha meži, 0,2 ha zem ūdens, 0,1 ha zem purviem, 0,2 
ha krūmāji. Nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs – Vaiņodes novada 
pašvaldībai. Zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0101. Parādu pret 
Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Pamatojoties uz: likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu un  otrās daļas 3. punktu, 
15.panta pirmās daļas 10.punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 2013.gada 
19.decembra Vaiņodes novada saistošiem noteikumiem Nr.17 “Par zemes gabalu nomas maksas apmēru 
noteikšanu Vaiņodes novadā” un 10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
2.3.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. 191, noslēgtu ar …., p.k. …, par daļu no zemesgabala „….” , 
kad. apz. 6492 005 0089, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 0.25 ha platībā, mazdārziņa 
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. Līguma grozījumi jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja līguma 
grozījumi netiek parakstīti, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
2.3.6. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei un ….. līguma 
grozījumu slēgšanai. 
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3.p.  
Par nekustamā īpašuma “…” kad. Nr. … sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
Pamats: … p.k. …, adrese: “…..”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 13.09.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1060, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
“….”, ar kad. Nr. …, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu ….,  26,7 ha platībā. 
Atdalīt  no īpašuma  zemes gabalu apmēram 8,3  ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt 
nosaukumu “…” 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …., ar nosaukumu …”, ar kopējo platību 26,7 ha, sastāv 
no viena zemes gabala: 

 Zemes gabals ar kad. apzīmējumu 6492 008 0018, ar kopējo platību 26,7 ha, sastāv no: 8,3 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 17 ha meži, 0,2 ha zem ūdens, 0,3 zem ceļiem, 0,9 ha 
citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība – NĪLM:0201. 
 

Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Īpašnieks …. 
 
Pamatojoties uz:   
Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 27.punktu.  
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu. 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu. 
Zemes ierīcības likuma, 8.panta 1.daļas 3.punktu, 9.panta 1.daļu. 
02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un 
10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdēs lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1. Atdalīt no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu …., 26,7 ha platībā, zemes gabalu apmēram 8,3 ha 
platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
3.2. Atdalītajam zemes gabalam apmēram 8,3 ha platībā, piešķirt nosaukumu “….” un noteikt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
3.3. Atlikušajam zemes gabalam  apmēram 18,4 ha platībā, saglabāt nosaukumu “…” un saglabāt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM:0201. 
3.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama, darba uzdevums pielikumā. 
3.5. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices. 
3.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistei izpildei. 
 

4.p.  
Par nekustamā īpašuma “…” kad. Nr. .. sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
Pamats: …, p.k. .., adrese: …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 15.09.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1073, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo 
īpašumu “…”, ar kad. Nr. …, kura sastāvā ir viena zemes vienība ar kadastra apzīmējumu …,  2,4860 
ha platībā. Atdalīt  no īpašuma  zemes gabalu apmēram 1,46  ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam 
piešķirt nosaukumu “…”. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “…”, ar kopējo platību 2,4860 ha, 
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sastāv no viena zemes gabala: 
 

 Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu …, ar kopējo platību 2,4860 ha, sastāv no: 1,7820 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 0,36 ha meži, 0,2250 ha zem ūdens, 0,0060 zem ēkām, 
0,1130 ha zem ceļiem. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā.  Īpašnieks … 
 
Pamatojoties uz:  
Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 27.punktu.  
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu. 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu. 
Zemes ierīcības likuma, 8.panta 1.daļas 3.punktu, 9.panta 1.daļu. 
02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” un 
10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdēs lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
4.1. Atdalīt no zemes gabala ar nosaukumu “…”, kadastra apzīmējums. … 2,4860 ha platībā, zemes 
gabalu apmēram 1,46 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
4.2. Atdalītajam zemes gabalam apmēram 1,46 ha platībā, piešķirt nosaukumu “….” un noteikt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
4.3 Atlikušajam zemesgabalam  apmēram 1,026 ha platībā, saglabāt nosaukumu “…” un saglabāt zemes 
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
4.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama, darba uzdevums pielikumā. 
4.5. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices. 
4.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 
 

5.p.  
Par nekustamā īpašuma “…” kad. Nr. … sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
Pamats: SIA “ECO AGRO”, reģ. Nr. 40103578447, adrese: Kronvalda bulvāris 10-18, Rīga, LV-1010, 
pilnvarotā personas … p.k. .. iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 27.09.2017., iereģistrēts 
ar Nr. 2.1.11/1111, ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “…”, ar kad. Nr. …, kura sastāvā ir divas 
zemes vienības ar kadastra apzīmējumu …,  8,5 ha platībā., .. 6,66 ha platībā. Atdalīt  no īpašuma  zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu … 6,66  ha platībā. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt nosaukumu 
“…”. Iesniegumam pievienota pilnvara Nr. 8638. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. …, ar nosaukumu “….”, ar kopējo platību 15,16 ha, sastāv 
no diviem zemes gabaliem: 
 

 Zemes gabals ar kad. apzīmējumu .., ar kopējo platību 8,5 ha, sastāv no: 7,7 ha lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, 0,3 ha zem ūdens, 0,2 zem ēkām, 0,2ha zem ceļiem, 0,1 ha citas zemes. 
Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – NĪLM:0101. 
 

 Zemes gabals ar kad. apzīmējumu …, ar kopējo platību 6,66 ha, sastāv no: 0,36 ha 
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lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 6,08 ha meži, 0,21 ha zem ūdens, 0,01 ha zem ceļiem. 
Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

 
Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā. Īpašnieks SIA  
“Eco Agro” 
 
Pamatojoties uz:  
Likuma “Par pašvaldībām”  21.panta 1.daļas 27.punktu.  
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu. 
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa klasifikācija 
un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1. punktu. 
Zemes ierīcības likuma, 8.panta 3.daļas 1.punktu un 10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 
komitejas sēdēs lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
5.1. Atdalīt no nekustamā īpašumā ar nosaukumu “…”, kad. Nr. .., 15,16 ha platībā, zemes vienību ar 
kadastra apzīmējumu …. 6.66 ha platībā, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
5.2. Atdalītajam zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu …, 6.66 ha platībā, piešķirt nosaukumu “…” 
un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
NĪLM:0201. 
5.3 Atlikušajam zemes vienībai  ar kad. apz. …, 8,5 ha platībā, saglabāt nosaukumu “…” un saglabāt 
zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101. 
5.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
5.5. Pielikumā pievienojamas zemesgabalu skices. 
5.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 

 
6.p.  

Par zemes ierīcības projekta “… kad. Nr. …sadalīšanu” apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
Pamats: SIA „Latvijas mērnieks” iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 29.09.2017., 
iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1005, ar lūgumu iepazīties un apstiprināt zemes ierīcības projektu „…”, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu …. sadalīšanai. 
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr. .. ar nosaukumu „…”, ar kopējo platību 23,10 ha, sastāv 
no viena zemes gabala: 
 

 Zemes gabals ar kad. apzīmējumu …, ar kopējo platību 23,10 ha, sastāv no: 15,29 ha 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, 7,5 ha meži, 0,11 ha zem ūdens, 0,2ha zem ceļiem, 0,1 
ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība – NĪLM:0101. 

 
Minētais īpašums pieder  … Nekustamais īpašums ir instrumentāli uzmērīts un ierakstīts zemesgrāmatā.  
 
Ar Vaiņodes novada domes 2017. gada 20. jūlija sēdes lēmumu,  protokols Nr. 2, 1.p. “Par nekustamā 
īpašuma “…” kad. apz. …  sadalīšanu, tika pieņemts lēmums par nekustamā īpašuma sadalīšanu, darba 
uzdevuma izsniegšanu un zemes sadalīšanas projekta izstrādi. 
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Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 505 
“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”. 
un 10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdēs lēmumu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
6.1. Apstiprināt SIA “Latvijas mērnieks” reģ.Nr. 40003783960, iesniegto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam “…..”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums …. 
6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei un 
SIA “Latvijas mērnieks”. 
 

7.p.  
Par zemes nomas līguma laušanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
 

Pamats: …, p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … …, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
26.09.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1103, ar lūgumu lauzt zemes nomas 
līgumu  Nr. 328, par zemesgabalu ar nosaukumu “Vībiņi”, kad. apz. … 0.07 ha platībā, kas iznomāts 
mazdārziņa uzturēšanai. 
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. 328 ar … noslēgts 2015. gada 01. februāra, par daļu no zemes 
gabala ar nosaukumu “Vībiņi”, ar kad. apz. 6454 004 0106, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai. 
Parādu pret Vaiņodes novada pašvaldību nav. 
 
Nekustamais īpašums “Vībiņi”, kad. Nr. 6454 004 0106, sastāv no 3 zemesgabaliem., īpašnieks - SIA 
ECO AGRO NE, reģ. Nr. 40103838254. Vaiņodes novada pašvaldība 2015. gada 1. janvārī noslēgusi 
zemes nomas līgumu Nr. EA-NE1-V ar SIA ECO AGRO NE, par daļu no zemes gabala ar nosaukumu 
“Vībiņi”, kadastra apzīmējums 6454 004 0106, 0,95 ha platībā, Embūtes pagasta iedzīvotājiem 
mazdārziņu ierīkošanai. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
7.1. Lauzt 2015. gada 01. februāra zemes nomas līgumu Nr. 328, noslēgtu ar … p.k. …, par daļu no 
zemes gabala ar nosaukumu „Vībiņi” , kad. apz. 6454 004 0106, 0.07 ha platībā, kas atrodas Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov. 

7.2. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 
 

8.p.  
Par īres līguma laušanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 
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Pamats: …  p.k. …, deklarētā dzīvesvieta .., Liepāja, iesniegums saņemts 26.07.2017. Vaiņodes novada 
komunālajā nodaļā iereģistrēts ar Nr. 2.5.6/60.  Vaiņodes novada pašvaldībā  iesniegums saņemts 
29.09.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1122, ar lūgumu lauzt īres līgumu par dzīvokli … Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  

Konstatēts: Īres līgums ar ….noslēgts 2015. gada 06. jūlijā, Nr. 50-2015. 
Parādu summa – EUR 918,91, kuru apņemas apmaksāt. Noslēgta vienošanās Nr. 2017/11, ar Vaiņodes 
novada pašvaldības komunālo nodaļu.   Komunālās nodaļas vadītājs piekrīt īres  līguma laušanai. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu, kurš nosaka, ka tikai dome 
var pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos un 10.10.2017. Tautsaimniecības attīstības 
jautājumu komitejas sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
8.1. Lauzt īres līgumu ar  ….  p.k. … par dzīvokli adresē .. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
8.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 30.11.2017. 
8.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajā nodaļā un …. izpildei. 

 
9.p.  

Par īres līguma slēgšanu 
/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

Pamats…. p.k. …, deklarētā dzīvesvieta … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada komunālajā nodaļā 13.09.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.5.6/94. Vaiņodes novada 
pašvaldībā iesniegums saņemts 29.09.2017., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1123, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kurā deklarēsies 3 personas. 

Konstatēts: Nekustamais īpašums …, kadastra Nr. … atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., īpašnieks- 
Vaiņodes novada pašvaldība. Adresē … nav īrnieku, un nav deklarēta neviena persona.   

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā un 10.10.2017. 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Piešķirt  …, p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
9.2. …. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu līdz 30.11.2017. Ja minētajā termiņā  līgums netiek noslēgts lēmums zaudē spēku. 
9.3. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un … īres līguma 
slēgšanai. 
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10.p.   
Par Vaiņodes novada Embūtes tūrisma informācijas centra nolikuma projektu 

/ziņo: komitejas vadītāja vietniece A. Jaunzeme/ 

 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 2.punktu un 10.10.2017. Sociālo, 
izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes lēmumu, 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, Sandra 
Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET –1 (Oļegs Jurjevs); ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Apstiprināt Vaiņodes novada Embūtes tūrisma informācijas centra nolikuma projektu. 
10.2. Vaiņodes novada Embūtes tūrisma informācijas centra nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 
01.janvāri. 
10.3. Lēmuma izraksts un Vaiņodes novada Embūtes informācijas centra nolikums iesniedzams 
Embūtes informācijas centrā. 
10.4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašvaldības izpilddirektoram. 

 
11.p.  

Par bērnu aprūpes izmaksu izmaiņām SOS Bērnu ciematā 2018. gadā 

/ziņo: finanšu komitejas vadītājs V. Jansons/ 

 

Pamats: 29.09.2017. Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, reģ.nr. 40008029381 
iesniegums Nr.2-4/164, ar lūgumu izskatīt iespēju ar 2018.gadu palielināt pašvaldības samaksu par 
bērnu ģimenes videi pietuvinātā pakalpojuma nodrošināšanu SOS bērnu ciematā un Jauniešu mājā, kur 
pašvaldības samaksa par vienu personu dienā būtu EUR 21.00, mēnesī EUR 630.00. 2017.gadā ir EUR 
19.00 dienā, EUR 570.00 mēnesī. 

Konstatēts: SOS Bērnu ciematā uzturas divi Vaiņodes novada pašvaldībā deklarēti bērni. Uzturēšanās 
maksu sedz Vaiņodes novada pašvaldība. 2017. gadā uzturēšanās izmaksām Vaiņodes novada 
pašvaldība piešķīra EUR 350.00  mēnesī vienam bērniem. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu un Sociālo, kultūras un 
izglītības komitejas 10.10.2017. sēdes  un 17.10.2017. Finanšu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1. Ar 2018.gada 01.janvāri veikt apmaksu divu Vaiņodes novadā deklarēto bērnu uzturēšanai SOS 
Bērnu ciematā un Jauniešu mājā EUR 400.00 (četri simti  euro 00 centi) mēnesī par vienu bērnu. 
11.2. Maksa ieskaitāma no pašvaldības sociālā budžeta Biedrības “Latvijas SOS Bērnu ciematu 
asociācija”, reģ.nr. 40008029381, norādītajā kontā, pēc biedrības piestādītā rēķina. 
11.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei. 
11.4. Kontroli par lēmuma uzpildi uzdot pašvaldības galvenajai grāmatvedei. 

 
12.p.  

Par telpu nomas līguma pagarināšanu Priekulē Valsts policijas dienesta vajadzībām 
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/ziņo: komitejas vadītājs V. Jansons/ 

 
Pamats: Nodrošinājuma valsts aģentūras  iesniegums Nr. 17-8/9878, saņemts Vaiņodes novada 

pašvaldībā  02.10.2017.iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/1125 ar lūgumu par telpu Aizputes ielā 5, Priekulē, 

nomas maksas pagarināšanu. 2012. gada 19. oktobra līgums Nr. 2012/536-Nom  ar kuru SIA“ Priekules 

slimnīca” nodod,  bet  Nodrošinājuma valsts aģentūra, Priekules novada dome un Vaiņodes novada 

dome pieņem lietošanā par maksu telpas Aizputes ielā 5, Priekulē, Valsts policijas vajadzību 

nodrošināšanai. Vaiņodes novada pašvaldības daļa par telpu nomu ir EUR 42.33 mēnesī. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām”14.panta pirmās daļas 2.punktu sēdes  un 17.10.2017. Finanšu 
komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
12.1. Izteikt 2012. gada 19. oktobra līguma Nr. 2012/536-Nom 2.1.punktu šādā redakcijā: 
“2.1. Nomas maksa tiek noteikta EUR 342,60 (Trīs simti četrdesmit divi euro un sešdesmit centi) 
mēnesī ar PVN, ko Puses apņemas apmaksāt, attiecīgi: Nodrošinājuma valsts aģentūra apņemas 
segt daļu no telpu īres izdevumiem EUR 145,03 (Viens simts četrdesmit pieci euro un trīs centi) 
apmērā, Priekules novada pašvaldība apņemas segt daļu no telpu īres izdevumiem EUR 155,23 
(Viens simts piecdesmit pieci euro un divdesmit trīs centi) apmērā un Vaiņodes novada pašvaldība 
apņemas segt daļu no telpu īres izdevumiem EUR 42,34 (Četrdesmit divi euro un trīsdesmit četri 
centi) apmērā, saskaņā ar telpu īres aprēķinu ( pielikums Nr.3).”  
 
12.2. Izteikt 2012. gada 19. oktobra līguma Nr. 2012/536-Nom  3.1.punktu šādā redakcijā: 
“3.1.Šis līgums stājas spēkā ar 2012.gada 1.oktobri un ir spēkā līdz 2022.gada 31.decembrim.” 
 
12.3. Izteikt 2012. gada 19. oktobra līguma Nr. 2012/536-Nom  3.pielikumu šādā redakcijā: 
 

“PIELIKUMS Nr.3 
 
 Policijas telpu īres aprēķins vienam mēnesim ar 2017. gada 1.novembri  
  

   EUR 
1. Maksa par telpu izmantošanu 132,8 kvm x 1,18 156,70 
2. Apkure – visu gadu 132,8 kvm x 0,87 115,54 
3. Atkritumu izvešana 0,5 kbm x 13,33 6,67 
4. Aukstais ūdens 2 kbm x 0,70 1,40 
5. Karstais ūdens  - 
6. Kanalizācija 2,4 kbm x 1,18 2,83 
7. Elektrība – pēc skaitītāja par atskaites 

mēnesi 
    kwh x 0,1181  

8. Interneta pieslēgums  - 
9. Teritorijas apkope  - 
   283,14 
 PVN 21%    59,46 
 KOPĀ  342,60 

 
 
Līguma slēdzējpusēm kopējā summa tiek sadalīta sekojoši : 
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1. Priekules novada pašvaldībai                         EUR  155,23 (ar PVN) 
2. Vaiņodes novada pašvaldībai                          EUR   42,34  (ar PVN) 
3. Nodrošinājuma valsts aģentūrai     EUR  145,03 (ar PVN)  
papildus mēnesī rēķinā tiks iekļauta summa par patērēto elektrību (ar  PVN) pēc skaitītāja.” 
 
12.4. Vienošanās stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi. 
12.5. Vienošanās sastādīta uz divām lapām četros eksemplāros, pa vienam eksemplāram katram 
vienošanās slēdzējam. 

 
13.p.  

Par 05.05.2015. karjeras izstrādes līgumu nr.18 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību 
“Aizputes ceļinieks” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
2017.gada 12.oktobra vēlētāju apvienības “Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesniegtais 
lēmumprojekts, pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas 
novēršanas likuma 3.panta otro daļu un likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, lai 
nodrošinātu pašvaldības īpašumā esošo derīgo izrakteņu (smilts-grants) racionālu, saimniecisku un 
pamatotu izmantošanu, kā arī novērstu nesaimniecisku rīcību ar pašvaldības mantu. 
 
Lēmumprojekts: 
 
 “1. Uzdot Vaiņodes novada domes izpilddirektoram nekavējoties uzsākt Karjera izstrādes līguma Nr18 
(noslēgts 2015.gada 5.maijā) starp SIA “Aizputes ceļinieks” un Vaiņodes novada pašvaldības laušanu 
un no līguma darbības neiegūto ienākumu atgūšanu; 
2.Uzdot Vaiņodes novada domes izpilddirektoram sagatavot faktisko no karjera izvesto derīgo izrakteņu 
aprēķinu un salīdzināšanu ar SIA “Aizputes ceļinieks” atskaitē uzrādīto, par aprēķinu rezultātiem, 
ziņojot 2017.gada novembra kārtējā Finanšu komitejas  un domes sēdē. 
3.Uzdot Vaiņodes novada domes izpilddirektoram sagatavot izsoles noteikumus smilts-grants materiāla 
pārstrādei un tirdzniecībai un iesniegt izskatīšanai Finanšu komitejā līdz 2017.gada 21.novembrim”. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 3 (Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Valdis Līkosts,); PRET – 2 (Visvaldis Jansons, Oļegs 
Jurjevs,); ATTURAS – 3 (Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs) 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
13.1. Lēmumprojekts netiek apstiprināts. 
 

14.p.  
Par līguma slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS” par sadzīves 

atkritumu apglabāšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: 2017.gada 5.oktobra SIA “Liepājas RAS” iesniegums Nr.1-27/41/17 “Par līguma slēgšanu”
  
2017.gada 26.septembrī notika SIA “Liepājas RAS” dalībnieku sapulce, kurā tika apspriestas iespējas 
noslēgt jaunus līgumus starp SIA “Liepājas RAS” un pašvaldībām. 
Jaunu līgumu noslēgšana ir nepieciešama, lai SIA “Liepājas RAS” varētu pretendēt uz Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda atbalstu, atbilstoši Ministru Kabineta 2016.gada 30.augusta noteikumiem 
Nr. 588 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt 
dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu 
pārstrādes veicināšana" īstenošanas noteikumi”. 
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Lai pretendētu uz projekta atbalstu,  sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma 
sniedzējam SIA “Liepājas RAS” ar katru sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģiona attiecīgo 
pašvaldību ir jābūt noslēgtam pakalpojuma līgumam par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma 
sniegšanu.  
Noslēgtais līgums par sadzīves atkritumu apglabāšanu dod iespējas SIA “Liepājas RAS” sagatavot 
projekta iesniegumu un pretendēt uz Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu.  
Projekts  “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes”” paredz 
pārstrādāt vismaz 16 000 tonnu bioloģiju saturošos atkritumus, kas iegūti, veicot pirmapstrādi SIA “Eko 
Kurzeme” atkritumu mehāniskās šķirošanas cehā un, kuriem pievienoti dalīti vāktie bioloģiskie 
atkritumi.  
Līdz ar to arī tiktu ievērotas Eiropas Padomes Direktīvas 1999/31/EK (1999. gada 26. aprīlis) prasības 
par atkritumu poligoniem. 
Projektu realizējot, plānots iegūt biogāzi, ražot elektroenerģiju, pārstrādātos izžāvētos atkritumus izsijāt 
un izmantot uz vietas vai realizēt, šādi samazinot apglabājamo atkritumu apjomu atkritumu poligonā 
“Ķīvītes” līdz nepieciešamajam un lietderīgam minimumam.  
Līguma projekts pielikumā. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu,  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs), 
PRET – nav; ATTURAS – 3 (Kaspars Kirpičenoks, Valdis Līkosts, Sandra Grosberga,); 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
14.1. Slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apglabāšanu ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS”, reģ.nr.42103023090. 
14.2. Līguma darbības termiņš no 2017.gada 01.novembra  līdz 2027.gada 31.oktobrim. 
14.3. Deleģēt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu parakstīt līgumu ar sabiedrību 
ar ierobežotu atbildību “Liepājas RAS”. 
14.4. Kontroli par līguma izpildi uzdot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoram. 

 
15.p.  

Par pašvaldībai piederošas kustamas mantas izsoles protokola apstiprināšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
2017.gada 17.oktobrī notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas automašīnas 
FORD TRANSIT, reģ.nr. FS 3115, atkārtota pārdošanas izsole. Izsoli vada ar domes priekšsēdētāja 
rīkojumu nozīmēta kustamas mantas izsoles komisija. 
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 500.00 (pieci simti euro 00 
centi), izsoles solis ir EUR 20.00. 
Uz izsoli pieteicies un piedalās viens dalībnieks – ….  
Saskaņā ar 26.09.2017. Vaiņodes novada domes apstiprināto izsoles noteikumu 6.4. punktu, izsole var 
notikt, ja uz izsoli ieradies un tajā piedalās vismaz viens šajā nolikumā noteiktajā kartībā reģistrēts 
izsoles Dalībnieks un, kas izsolē veicis vismaz vienu izsoles soli. 
Dalībnieks nosola vienu soli. Pēdējā nosolītā summa ir EUR 520.00  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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15.1. Apstiprināt 2017.gada 17.oktobra pašvaldībai piederošas kustamas mantas FORD TRANSIT 
pārdošanas izsoles protokolu. 
15.2. Slēgt pirkuma līgumu ar …, p.k. …, par automašīnas FORD, modelis: TRANSIT, reģ. Nr. FS 
3115, pārdošanu par nosolīto summu EUR 520.00 (pieci simti divdesmit euro 00 centi). 
15.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un pašvaldības juristei līguma 
sastādīšanai. 

 
 

16.p.  
Par Vaiņodes internātpamatskolas likvidēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Lai lietderīgi izmantotu Vaiņodes novada pašvaldības finanšu resursus un nodrošinātu Vaiņodes 
internātpamatskolas izglītojamiem mācību procesa nepārtrauktību saistībā ar Izglītības likuma 
grozījumu projektā paredzēto internātskolu uzturēšanas izdevumu finansēšanu no pašvaldību finanšu 
līdzekļiem sākot ar  2018.gada 1.janvāri, Vaiņodes novada pašvaldība, kā Vaiņodes internātpamatskolas 
dibinātāja, izvērtējot pašvaldībai pieejamos finanšu resursus un vienlaikus ņemot vērā, ka novadā 
atrodas Vaiņodes vidusskola, kurā bērni varēs turpināt izglītību, pamatojoties uz likumā “Par 
pašvaldībām” 15.pantā noteikto pašvaldības funkciju – gādāt par iedzīvotāju izglītību ir izskatījusi 
izglītības iestādes turpmākās darbības iespējas. Informācija par izglītojamo skaitu izglītības iestādē, 
īstenotajām izglītības programmām, to pieejamību citās pašvaldības izglītības iestādes. Izglītības iestāžu 
tīkla attīstības koncepcija novadā. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Izglītības likuma 17.panta 
trešās daļas 1.punktu un 23.panta otro daļu un piekto daļu, Vispārējās izglītības likuma 7.panta otro daļu, 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta ceturtās daļas 3.punktu un 30.panta otro daļu 

 
19.10.2017. pašvaldībā iesniegts (iereģistrēts ar Nr.2.1.11/2017/11721)  Vaiņodes internātpamatskolas 
direktora iesniegums Nr.1-11/53 “Par skolas likvidāciju” Vaiņodes internātpamatskolas kolektīva vārdā 
lūdz Vaiņodes novada domi atlikt jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu par Vaiņodes 
internātpamatskolas likvidāciju, pamatojoties uz sekojošiem apstākļiem: 
1. Nav apstiprināts valdības lēmums par internātskolu finansējuma maiņu no 2018.gada 1.janvāra. 
2. Pārsteidzīga lēmuma pieņemšana var radīt negatīvas sekas Vaiņodes internātpamatskolas sadarbībai 
ar citiem novadiem un skolas darbības turpināšanai. 
 
Debates sēdes audioierakstā. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
16.1. Atlikt jautājuma izskatīšanu. Jautājumu skatīt pēc 31. oktobra. 

17.p. 
Par Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora amata savienošanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Normunda Pāvila, p.k. …, 17.10.2017. iesniegums, iereģistrēts ar Nr. 2.3.12/2017/1, ar lūgumu 
atļaut savienot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar: revidenta amatu mednieku klubā 
“Embūte”, reģ. nr. 40008018439; valdes locekļa amatu SIA “Rībēni”, reģ. nr. 52103052161; valdes 
locekļa amatu SIA “Agropro”, reģ. nr. 42103062825; likvidatora amatu SIA “NP dārzniecība”, reģ.nr. 
42103071419; likvidatora amatu SIA “Haskap”, reģ. nr. 42103071813. Apliecinot, ka savienojot 
minētos amatus, neradīsies interešu konflikts, nebūs pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas 
normām un nekaitēs pildīt tiešos pienākumus. 
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 38.panta pirmo daļu,  Likuma  „Par  interešu  konflikta  
novēršanu  valsts  amatpersonu  darbībā”, 4.panta 1.daļas 14.punktu,  7.panta  piektās  daļas 4.punktu, 
8.1panta trešo daļu, 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
 
17.1. Atļaut savienot … Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora amatu ar: revidenta amatu 
mednieku klubā “Embūte”, reģ. nr. 40008018439; valdes locekļa amatu SIA “Rībēni”, reģ. nr. 
52103052161; valdes locekļa amatu SIA “Agropro”, reģ. nr. 42103062825; likvidatora amatu SIA “NP 
dārzniecība”, reģ.nr. 42103071419; likvidatora amatu SIA “Haskap”, reģ. nr. 42103071813. 
17.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
 
 

18.p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: …., dzīvo “….” dzīvoklis …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 17.10.2017., ar lūgumu pārtraukt īres līgumu “… dzīvoklis …, sakarā ar 
dzīvesvietas maiņu. Parādu nav.  
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta  pirmās daļas 27.punktu,  
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
18.1. Lauzt ar 31.10.2017. īres līgumu ar … par dzīvokli “…” dzīvoklis .., Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. 
18.2. Telpas jāatbrīvo un atslēgas jānodod komunālajā nodaļā līdz 31.10.2017. 
18.3. Lēmuma izraksts jāiesniedz pašvaldības komunālajā nodaļā un … izpildei. 
 

19.p. 
Par dzīves vietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: .. p.k. …, iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 19.09.2017. iereģistrēts ar Nr. 
2.1.11/1084, ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  .. …  p.k. …, …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
novadā. Minētajā adresē īres līgumu noslēgusi ….  Saņemta  rakstiska piekrišana no īrnieces …, ka viņa 
piekrīt …. dzīves vietas deklarācijai viņas īrētajā dzīvoklī. 
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 
izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 
sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz 
dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres 
vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai 



17 
 
cita likumiska vai līgumiska pamata. 
 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
19.1. Atļaut … , p.k. … deklarēt dzīvesvietu adresē …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
19.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 

 
20.p. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

Pamats: Vaiņodes komunālās nodaļas vadītāja Edgara Audera iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
pašvaldībā 06.10.2017. iereģistrēts ar Nr.2.1.11/1138 ar lūgumu anulēt dzīvesvietas pierakstu … p.k. 
…, adresē “ ….”  Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Minētā persona šajā adresē nedzīvo, nav sasniedzama, 
kā arī nav noslēgts īres līgums par šī dzīvokļa īres tiesībām. 

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) 
attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto 
dzīvesvietu ir anulētas, iestāde aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. 
(3) Kārtību, kādā iestāde anulē ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas 
par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu 
citur, iestāde ziņas par šīs personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) 
No dienas, kad ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu 
dzīvesvietu citur vai ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 
10.panta noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā 
teritorijā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par 
deklarēto dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un 
pārsūdzēšana neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 
 

Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
20.1. Anulēt … p.k. …, deklarēto dzīvesvietu “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 
20.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
20.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
20.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 
20.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
21.p  

Par īres līguma slēgšanu 
/ziņo: V. Jansons/ 

 
21.1. … iesniegums 
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Pamats: … p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 18.07.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/786, Vaiņodes novada 
komunālajā nodaļā iesniegums saņemts 20.07.2017. iereģistrēts ar Nr. 2.5.6/53  ar lūgumu piešķirt 
dzīvokli. Deklarēsies 2 personas. 

Komunālās nodaļas vadītājs Edgars Auders 16.10.2017. informē pašvaldību, ka personai var piešķirt 
dzīvokli adresē …. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā  

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.1.1. Piešķirt  …, p.k. … uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē .. dzīvoklis …., Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Deklarēsies 2 personas. 
21.1.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 31.12.2017., ja līgums minētajā termiņā  nav noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
21.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un … īres 
līguma slēgšanai. 

 

21.2. … iesniegums 

Pamats: …. p.k. …, deklarētā dzīvesvieta  ….,Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
08.08.2017., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/830, ar lūgumu slēgt īres līgumu 
adresē …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kurā deklarēsies viena persona. 

Komunālās nodaļas vadītājs Edgars Auders 17.10.2017. informē pašvaldību, ka personai var piešķirt 
dzīvokli adresē …. 

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,  15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā . 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
21.2.1. Piešķirt  …, p.k. …, uz nenoteiktu laiku īres tiesības uz dzīvokli adresē …, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  Deklarēsies viena persona. 
21.2.2. … slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu. Īres līgumu noslēgt līdz 31.12.2017., ja minētajā termiņā  līgums nav noslēgts lēmums 
zaudē spēku. 
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21.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības komunālajai nodaļai un … īres 
līguma slēgšanai. 

 

 

 

 

 

 

22.p. 
Par grozījumiem 2017.gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr.3 

12.punktā “Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumu 
apstiprināšanu” 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta g) apakšpunktu 

 
Atklāti balsojot:  
 
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Zigmunds Mickus, Kaspars Kirpičenoks, 
Sandra Grosberga, Artūrs Blumbergs, Valdis Līkosts,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
 
22.1. Izteikt  2017.gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma, protokols nr. 3, 12.6.punktu šādā 
redakcijā 
“12.6. Noteikt visiem Vaiņodes internātpamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem 
pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanai par 1 (Vienu) porciju EUR 0.76 (nulle euro 76 centi) 
22.2. Lēmums stājas spēkā ar 01.11.2017, attiecināms arī uz oktobra mēneša aprēķinu. 
 
 
 
 
 
Sēdi slēdz plkst. 17.00 

 

Sēdes vadītājs:     / personīgais paraksts/                             V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:    / personīgais paraksts/                  I. Pūlīte 

 

 

Protokols parakstīts 2017.gada 31.  oktobrī. 
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