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DOMES SĒDES PROTOKOLS 

Nr.7 
 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2019. gada 28. maijā 
 
Sēde sasaukta plkst.1430 

 

Sēdi atklāj plkst.1430 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

Protokolē –  Vita Barakauska 
 
Piedalās deputāti – Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus 
 
Nepiedalās: Sandra Grosberga – pamatdarbs, Valdis Līkosts – pamatdarbs, Aiga Jaunzeme – slimības 
dēļ, Oļegs Jurjevs - atvaļinājumā 
 
Uzaicināti piedalīties: pašvaldības izpilddirektors Normunds Pāvils, nekustamā īpašuma speciālists 
Oskars Jēkabsons, juriste Evita Vanaga, zemeslietu speciāliste Guna Taujēna 

 

Sēdes darba kārtība: 

1. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu: 

1.1. Starpgabali, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads; 

1.2. Bez adreses, ar kad. Nr. 6492 006 0637, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads; 

1.3. “/…/”, Vaiņodes pag., Vaiņodes novads. 

2. Par starpgabalu un nekustamo īpašumu izvērtēšanu pašvaldības funkciju veikšanai un atsavināšanas 
procedūras uzsākšanu: 

2.1. “Starpgabali pie Veldas graviņām” un “Starpgabali pie Pumpuri – 1”; 

2.2. /…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads; 

2.3/…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vainodes novads. 

3. Par zemes nomas līguma pagarināšanu: 

 3.1. Personas iesniegums; 

 3.2. Personas iesniegums; 

 3.3. Personas iesniegums; 

 3.4. Personas iesniegums; 
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 3.5. Personas iesniegums; 

 3.6. Personas iesniegums. 

4. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam. 

5. Par trūkstošo finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem. 

6. Par konkursa “Darīsim paši – 2019” nolikuma apstiprināšanu. 

7. Par Vaiņodes novada kultūras nama telpu nomas maksas apstiprināšanu. 

 8. Par līguma slēgšanu ar SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas centru”. 

 9. Par Vaiņodes novada sociālā dienesta datu aizsardzības noteikumu projektu. 

10. Par Vaiņodes novada sociālā dienesta dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības noteikumu 
projektu. 

11. Par Vaiņodes novada sociālā dienesta personas datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumu projektu. 

12. par Grozījumiem “Grāmatvedības uzskaites kārtībā 2019. gadā” 

13. Par pašvaldībai piederošas kustamas mantas 3. izsoli 

14. Par personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem Vaiņodes novada pašvaldības 
iestādēm 

15. Par  nekustamo īpašumu izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras 
uzsākšanu: 

 15.1. Par /…/, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads. 
 15.2. Par /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta Mame,); 
PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1. Pamatojoties uz to, ka nenotika Finanšu komitejas sēde, izslēgt no darba kārtības 
2.;4.;5.;6.;7.;8.;13.;14.;15. punktus 

2. Apstiprināt sēdes darba kārtību. 

 

Tiek veiks sēdes audio ieraksts. Pieejams: http://www.vainode.lv/dome-zino/domes-sezu-protokoli/ 
 
 

1. p.  
Par  nekustamā īpašuma sadalīšanu 

/ziņo: zemeslietu speciālists Guna Taujēna/ 
 

1.1. Starpgabali, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
 

Izvērtējot Vaiņodes novada pašvaldībai piekrītošos īpašumus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums 
“Starpgabali” ar kad. Nr. 6492 008 0224, kopējā platība 7.60 ha sastāv no trīs atsevišķiem 
zemesgabaliem  

  
 Ar kad. apz. 6492 005 0152, 0.9 ha platībā, sastāv no 0.9 ha - lauksaimniecībā 

izmantojamas zemes, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme –
NĪLM: 0101. Zemesgabals ir iznomāts vairākām personām līdz 30.11.2022. 

 Ar kad. apz. 6492 005 0130, 1,9 ha platībā, sastāv no 1.9 ha - zemes, kas ir zeme zem 
ēkām un pagalmiem. zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme –
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NĪLM: 0101. Zemesgabals ir iznomāts vairākām personām līdz 28.02.2021 
 Ar kad. apz. 6492 008 0224, 4.8 ha platībā, sastāv no 4.8 ha –krūmāji. zemes lietošanas 

mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme –NĪLM: 0101. Zemesgabals nav iznomāts. 
 

Visi šie zemesgabali ir starpgabali. Zemesgabals ar kad apz. 6492 008 0224, 4.8 ha platībā šobrīd netiek 
iznomāts un lietderīgi apsaimniekots. Ierosinājums ir šo zemesgabalu pārdot, piedāvājot piedāvāt izpirkt 
tiem zemes īpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes gabals, lai to izdarītu, zemesgabals ar kad. 
apz. 6492 008 0224, 4.8 ha platībā ir jāatdala nost no nekustamā īpašuma ar nosaukuma “Starpgabali”, 
ar kad. Nr. 6492 008 0224. 
 
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. punktu Zemes ierīcības projekta izstrāde, Zemes ierīcības projekts 
nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai vai 
kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 
 
Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam un Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

komitejas lēmumu, 

 
Atklāti balsojot:  
PAR – 4 (Visvaldis Jansons, Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks); PRET – 1 
(Iveta Mame); ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.1.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Starpgabali”, kadastra Nr. 6492 008 0224, ar kopējo platību 7.60 
ha, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0224, 4.8 ha platībā. 
1.1.2.  Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0224, 4.8 ha platībā piešķirt 
nosaukumu “Starpgabals pie Vecraužiem” un noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme: NĪLM: 0101. 
1.1.3. Atlikušajam zemes gabaliem ar kad. apz. 6492 005 0130, 1.9 ha platībā un 6492 005 0152, 0.9 ha 
platībā saglabāt nosaukumu “Starpgabali”, saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība: NĪLM: (0101). 
1.1.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
1.1.5. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
1.1.6.  Lēmums izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei, Valsts 
zemes dienestam. 
1.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 

 
1.2. “Bez adreses”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  

 
Izvērtējot Vaiņodes novada pašvaldībai piekrītošos īpašumus, tika konstatēts, ka nekustamais īpašums 
“Bez adreses” ar kad. Nr. 6492 006 0037, kopējā platība 0.16 ha sastāv no diviem atsevišķiem 
zemesgabaliem  

  
 Ar kad. apz. 6492 006 0071, 0.05 ha platībā, sastāv no 0.05 ha - lauksaimniecībā 

izmantojamas zemes, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme –
NĪLM: 0101. Zemesgabals ir iznomāts līdz 31.07.2019. 

 Ar kad. apz. 6492 006 0912, 0.11 ha platībā, sastāv no 0.11 ha – lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes. Zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme –
NĪLM: 0101. Zemesgabals nav iznomāts. 
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Šie zemesgabali ir starpgabali. Zemesgabals ar kad apz. 6492 006 0912, 0.11 ha platībā šobrīd netiek 
iznomāts un lietderīgi apsaimniekots. Ierosinājums ir šo zemesgabalu pārdot, piedāvājot izpirkt tiem 
zemes īpašniekiem, kuru zemei piegul attiecīgais zemes gabals, otru zemes gabalu ar, kad. apz. 6492 
006 0712 0.05 ha platībā, ierosinājums pārdot pēc nomas līguma termiņa beigām, lai to varētu izdarīt, 
zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0912, 0.11 ha platībā ir jāatdala nost no nekustamā īpašuma ar 
nosaukuma “Bez adreses”, ar kad. Nr. 6492 006 0037, kopējā platībā 0.16 ha. 
 
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. 

01.01.2007. “Zemes ierīcības likuma”, 8. panta 3. punktu Zemes ierīcības projekta izstrāde, Zemes 
ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes 
vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 
 
Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam un Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

komitejas lēmumu, 

Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.2.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “Bez adreses”, kadastra Nr. 6492 006 0037, ar kopējo platību 0.16 
ha, zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0912, 0.11 ha platībā. 
1.2.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0912, 4.8 ha platībā piešķirt 
nosaukumu “Starpgabals pie Teātra ielas” un noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme: NĪLM: 0101. 
1.2.3. Atlikušajam zemes gabalam ar kad. apz. 6492 006 0712, 0.05 ha platībā mainīt nosaukumu no 
“Bez adreses” uz nosaukumu “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība: NĪLM: (0101). 
1.2.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
1.2.5. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
1.2.6.  Lēmums izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei, Valsts 
zemes dienestam. 
1.2.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 
 

1.3. “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. sadalīšanu 
 

Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, 
iesniegums saņemts 09.05.2019.,Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/462, ar 
lūgumu atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “…” ar kad. Nr. /…/, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,  71.81 ha 
platībā, zemesgabalu ar kad. apz. /…/, 7.49 ha platībā, atdalītajam zemes gabalam piešķirot nosaukumu 
“/…/”, saglabājot adresi “/…/” un nosakot zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojama zeme 
NILM:0101, atdalīt zemes gabalu ar kad. apz. /…/, 3.04 ha platībā, piešķirot nosaukumu “/…/”, nosakot 
zemes lietošanas mērķi lauksaimniecībā izmantojama zeme,  atdalīt zemes gabalu ar kad. apz. /…/, 4.39 
ha platībā, piešķirot nosaukumu “/…/”, nosakot zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojama 
zeme, atdalīt zemesgabalus ar kad. Apz /…/, 8.36 ha platībā un ar kad. apz. /…/, 2.16 ha platībā, 
atdalītajiem zemes gabaliem piešķirot nosaukumu “/…/”, nosakot zemes lietošanas mērķi – 
lauksaimniecībā izmantojama zeme NĪLM:0101, atdalīt zemesgabalus ar kad. apz. /…/, 5.44 ha platībā 
un ar kad. apz. /…/, 2.39 ha platībā, atdalītajiem zemes gabaliem piešķirot nosaukumu “/…/”, nosakot 
zemes lietošanas mērķi – lauksaimniecībā izmantojama zeme NĪLM:0101.  
Konstatēts: nekustamais īpašums “/…/”, kadastra Nr. /…/, 71.81 ha platībā, sastāv no astoņiem 
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atsevišķiem zemesgabaliem: 

 Ar kad. apz. /…/, kopējā platībā 38.54 ha. Zemesgabals sastāv no 2.02 ha - lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, 30.66 ha – mežiem, 0.2 ha - krūmājiem, 0.06 ha - zem ūdens esoša zeme, 
5.04 ha citas zemes. 

 
 Ar kad. apz. /…/, 8.36 ha platībā, zemesgabals sastāv no 7.77 ha - lauksaimniecībā 

izmantojamas zemes, 0.37 ha - krūmājiem, 0.03 ha zem ūdens esoša zeme, 0.13 ha - zem ceļiem 
esoša zeme, 0.06 ha – citas zemes. 
 

 Ar kad. apz. /…/, 2.16 ha platībā, zemesgabals sastāv no 1.77 ha - lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, 0.39 ha – krūmājiem. 
 

 Ar kad. apz. /…/, 5.44 ha platībā, zemesgabals sastāv no 5.44 ha - lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes. 
 

 Ar kad. apz. /…/, 2.39 ha platībā, zemesgabals sastāv no 2.35 ha - lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, 0.04 ha – citas zemes. 
 

 Ar kad. apz. /…/, 3.04 ha platībā, zemesgabals sastāv no 3.02 ha - lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, 0.02 ha - zem ceļiem esoša zeme. 
 

 Ar kad. apz. /…/, 4.39 ha platībā, zemesgabals sastāv no 3.53 ha - lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, 0.77 ha - krūmājiem, 0.09 zem ceļiem esoša zeme. 
 

 Ar kad. Apz/…/, 7.49 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka un saimniecības ēka ar adresi 
“/…/”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Zemesgabals sastāv no 5.13 ha - lauksaimniecībā 
izmantojamas zemes, 0.07 ha - krūmājiem, 0.03 ha - zem ūdens esoša zeme, 0.06 ha – zem ēkām 
un pagalmiem, 0.18 ha - zem ceļiem esoša zeme, 2.02 ha – citas zemes. 
 

Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā, īpašnieki  ir /…/. Zemes lietošanas mērķis: zeme uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM:0101.  
 
Pamatojoties uz: 
 “Zemes ierīcības likuma”, 8. panta Zemes ierīcības projekta izstrāde, 3. punktu Zemes ierīcības projekts 
nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībai vai zemes vienības daļai vai 
kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu;  
08.12.2015 MK noteikumiem Nr. 698 “Adresācijas noteikumiem”, 2.9. zemes vienība, uz kuras ir atļauts 
būvēt šo noteikumu 2.7. un 2.8. apakšpunktā minētos objektus (turpmāk – apbūvei paredzēta zemes 
vienība) un 3. Adrese ir šo noteikumu IV nodaļā noteiktajā secībā sakārtotu nosaukumu un numuru – 
adreses elementu – kopa, kas nodrošina adresācijas objekta atrašanās vietas noteikšanu valstī un ko 
reģistrē Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā (turpmāk – adrešu reģistrs); 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu; 

 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
1.3.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma “/…/”, kad.Nr. /…/, ar kopējo platību 71.81 ha, zemes gabalu ar 
kad. apz. /…./, 7.49 ha platībā. 
1.3.2.  Atdalītajam zemes gabalam ar kad.apz. /…/, 7.49 ha platībā, piešķirt nosaukumu “/…/”, saglabāt 
adresi “/…/”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme: NĪLM: 0101. 
1.3.3. Atdalīt no nekustamā īpašuma “/…/”, kad. Nr. /…/, ar kopējo platību 71.81 ha, zemes gabalu ar 
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ar kad. apz. /…/, 3.04 ha platībā. 
1.3.4.  Atdalītajam zemes gabalam ar kad. apz. /…/, 3.04 ha platībā, piešķirt nosaukumu “/…/”, noteikt 
zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme: NĪLM: 0101. 
1.3.5. Atdalīt no nekustamā īpašuma “/…/”, kad. Nr. /…/, ar kopējo platību 71.81 ha, zemes gabalu ar 
kad. apz. /…/, 4.39 ha platībā. 
1.3.6. Atdalītajam zemes gabalam ar kad. apz. /…/, 4.39 ha platībā, piešķirt nosaukumu “/…/”, noteikt 
zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme: NĪLM: 0101. 
1.3.7. Atdalīt no nekustamā īpašuma “/…/”, kad.Nr. /…/, ar kopējo platību 71.81 ha, zemes gabalu ar 
kadastra apzīmējumu /…/, 2.16 ha platībā un ar kad. apz. /…/, 8.36 ha platībā. 
1.3.8.  Atdalītajiem zemes gabaliem ar kad. apz. /…/, 2.16 ha platībā un ar kad. apz. /…/, 8.36 ha platībā 
piešķirt nosaukumu “/…/”, noteikt zemes lietošanas mērķi: lauksaimniecībā izmantojama zeme: NĪLM: 
0101. 
1.3.9. Atdalīt no nekustamā īpašuma “/…/”, kad.Nr. /…/, ar kopējo platību 71.81 ha, zemes gabalu ar 
kad. apz. /…/, 2.39 ha platībā un ar kad. apz. /…/, 5.44 ha platībā. 
1.3.10.  Atdalītajiem zemes gabaliem ar kad. apz. /…/, 2.39 ha platībā un ar kad. apz. /…/, 2.39 ha 
platībā un ar kad. apz. /…/, 5.44 ha platībā piešķirt nosaukumu “/…/”, noteikt zemes lietošanas mērķi: 
lauksaimniecībā izmantojama zeme: NĪLM: 0101. 
1.3.11. Atlikušajam zemes gabalam ar kad. apz. /…/, 7.49 ha platībā saglabāt nosaukumu “/…/”, noteikt 
zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība: NĪLM: (0201). 
1.3.12. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 
1.3.13. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 
1.3.14.  Lēmums izsniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei, Valsts 
zemes dienestam, /…/. 
1.3.15. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas. 

 
2. p. 

Par  starpgabalu un nekustamo īpašumu izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo: zemeslietu speciālists Guna Taujēna / 
 
Jautājuma izskatīšana atcelta 
 

3.p. 

Par  zemes nomas līguma pagarināšanu 

                         /ziņo: zemes lietu speciālists Guna Taujēna/ 
 
3.1. /…/ iesniegums 
 
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 14.05.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/468, ar lūgumu 
pagarināt zemes nomas līgumu NR. E334, par zemes gabalu, ar nosaukumu “/…/”, kadastra apzīmējums 
/…/, 0.175 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E334 ar /…/ noslēgts 2014. gada 8.aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “/…/”, ar kadastra apzīmējumu /…/, 0.175 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem 
gadiem. 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; 
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu. 
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Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.1.1 Pagarināt 2014. gada 8. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. E334, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes 
gabalu “/…/”, kadastra apzīmējumu /…/, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.175 ha platībā, 
līdz 30.04.2024., mazdārziņa uzturēšanai. 
3.1.2. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
3.1.3. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.1.4. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
3.2. /…/ iesniegums 
 
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 14.05.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/470, ar lūgumu 
pagarināt zemes nomas līgumu NR. E325, par zemes gabalu, ar nosaukumu “/…/”, kadastra apzīmējums 
/…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E325 ar /…/ noslēgts 2014. gada 8.aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “/…/”, ar kadastra apzīmējumu /…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem 
gadiem. 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; 
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu; 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.2.1 Pagarināt 2014. gada 8. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. E325, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes 
gabalu “/…/”, kadastra apzīmējumu /…/, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.07 ha platībā, līdz 
30.04.2024., mazdārziņa uzturēšanai. 
3.2.2. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
3.2.3. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.2.4. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
3.3. /…/ iesniegums 
 
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 14.05.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/479, ar lūgumu 
pagarināt zemes nomas līgumu NR. E331, par zemes gabalu, ar nosaukumu “/…/”, kadastra apzīmējums 
/…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E331 ar /…/ noslēgts 2014. gada 8.aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “/…/”, ar kadastra apzīmējumu /…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem 
gadiem. 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 
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daļas 14 punkta a) apakšpunktu; 
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu; 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.3.1 Pagarināt 2014. gada 8. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. E331, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes 
gabalu “/…/”, kadastra apzīmējumu /…/, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.07 ha platībā, līdz 
30.04.2024., mazdārziņa uzturēšanai. 
3.3.2. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
3.3.3. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.3.4. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
3.4. /…/ iesniegums 
 
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 14.05.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/471, ar lūgumu 
pagarināt zemes nomas līgumu NR. E329, par zemes gabalu, ar nosaukumu “/…/”, kadastra apzīmējums 
/…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E329 ar /…/ noslēgts 2014. gada 8.aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “/…/i”, ar kadastra apzīmējumu /…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem 
gadiem. 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; 
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu; 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ 
 
3.4.1 Pagarināt 2014. gada 8. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. E329, noslēgtu ar /…/, p.k. /…/, par zemes 
gabalu “/…/”, kadastra apzīmējumu /…/, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.07 ha platībā, līdz 
30.04.2024., mazdārziņa uzturēšanai. 
3.4.2. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
3.4.3. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.4.4. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
3.5. /…/  iesniegums 
/…/-11915, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
14.05.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/478, ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu NR. E327, par zemes gabalu, ar nosaukumu “/…/”, kadastra apzīmējums /…/, 
0.105 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E327 ar /…/ noslēgts 2014. gada 8.aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “/…/”, ar kadastra apzīmējumu /…/, 0.105 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem 
gadiem. 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; 
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu; 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.5.1 Pagarināt 2014. gada 8. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. E327, noslēgtu ar /…/, p.k./…/, par zemes 
gabalu “/…/”, kadastra apzīmējumu /…/, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.105 ha platībā, 
līdz 30.04.2024., mazdārziņa uzturēšanai. 
3.5.2. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
3.5.3. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.5.4. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 
3.6. /…/  iesniegums 
 
Pamats: /…/, p.k. /…/, deklarētā dzīvesvieta /…/, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts 14.05.2019., Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2019/469, ar lūgumu 
pagarināt zemes nomas līgumu NR. E323, par zemes gabalu, ar nosaukumu “/…/”, kadastra apzīmējums 
/…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai.  
 
Konstatēts: zemes nomas līgums Nr. E323 ar /…/ noslēgts 2014. gada 8.aprīlī, par zemes gabalu ar 
nosaukumu “/…/”, ar kadastra apzīmējumu /…/, 0.07 ha platībā, mazdārziņa uzturēšanai uz pieciem 
gadiem. 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; 
19.06.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 29.2., 30.2 un 31.punktu; 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
3.6.1 Pagarināt 2014. gada 8. aprīļa zemes nomas līgumu Nr. E323, noslēgtu ar /…/, p.k. 240452-10842, 
par zemes gabalu “/…/”, kadastra apzīmējumu /…/, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., 0.07 ha 
platībā, līdz 30.04.2024., mazdārziņa uzturēšanai. 
3.6.2. Lēmumam pievienojama zemes vienības skice. 
3.6.3. Vienošanās jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža, ja vienošanās netiek 
parakstīta, tad domes lēmums par zemes nomu zaudē spēku. 
3.6.4. Lēmums iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
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4.p. 

Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam 

/ziņo: V. Jansons / 

Jautājuma izskatīšana atcelta. 
 

5.p.  
Par  finansējumu Liepājas rajona Sporta skolas administratīvajiem izdevumiem 

/ziņo: Z. Mickus / 

Jautājuma izskatīšana atcelta 
  

6.p. 
Par konkursa “Darīsim paši” nolikuma apstiprināšanu 

/ziņo: O. Zvejs/ 
 

Jautājuma izskatīšana atcelta. 
 

 
7. p. 

Par  Vaiņodes kultūras nama telpu nomas maksu 

/ ziņo: izpilddirektors Normunds Pāvils / 
 
Jautājuma izskatīšana atcelta. 
 

8.p.  
Par līgumu ar SIA „Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroju” 

/ziņo: V. Jansons/ 
 

Jautājuma izskatīšana atcelta 

9.p.  
Par Vaiņodes novada sociālā dienesta datu aizsardzības noteikumu projektu 

/ ziņo I. Mame/ 
 

Iesniegts Vaiņodes novada sociālā dienesta datu aizsardzības noteikumu projekts. 
Noteikumi nosaka Vaiņodes novada sociālā dienesta datu aizsardzības kārtību. Šie noteikumi 
attiecas uz Vaiņodes novada sociālā dienesta veikto datu apstrādi – jebkuru darbību, kura tiek 
veikta ar jebkādu informāciju, kura attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu. 
Noteikumi izstrādāti saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regula (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu pašvaldības dome pieņem 
iekšējos normatīvos aktus ( noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
9.1. Apstiprināt  iesniegtos “ Vaiņodes novada sociālā dienesta datu aizsardzības 
noteikumi“  projektu  (pielikumā ).  
9.2. Uzdot sociālā dienesta vadītājai sagatavot parakstīšanai iesniegtos noteikumus (lēmuma 
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1.punkts).  
9.3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1. jūniju.  
9.4. Lēmuma izraksts izsniedzams: 1 eks. sociālam dienestam 
 

10.p. 
Par Vaiņodes novada sociālā dienesta dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības 

noteikumu projektu 

/ziņo I. Mame/ 
 

Iesniegts Vaiņodes novada sociālā dienesta dokumentu un arhīva pārvaldības kārtības 
noteikumu projekts. 
Noteikumi nosaka vienotu dokumentu aprites un glabāšanas kārtību Vaiņodes novada Sociālajā 
dienestā. 
Noteikumi izdoti saskaņā ar Arhīvu likuma 4.pantu, Elektronisko dokumentu likuma 6.panta 
ceturto daļu,  Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumu Nr.748  “Dokumentu un arhīvu 
pārvaldības noteikumi” 13.1. apakšpunktu. 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu pašvaldības dome pieņem 
iekšējos normatīvos aktus ( noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
10.1. Pieņemt  iesniegtos  noteikumu projektu  “ Vaiņodes novada sociālā dienesta dokumentu 
un arhīva pārvaldības kārtība”   (pielikumā ).  
10.2. Uzdot sociālā dienesta vadītājai sagatavot parakstīšanai  pieņemtos noteikumus (lēmuma 
1.punkts). 
10.3.Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1.jūniju.  
10.4. Lēmuma izraksts izsniedzams: 1 eks. sociālam dienestam. 
 

11.p.  
Par personas datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumu projektu 

/ ziņo I. Mame/ 
 

Iesniegts  Vaiņodes novada sociālā dienesta personas datu pieprasījumu izskatīšanas noteikumu 
projekts. 
Noteikumu mērķis ir noteikt iestādes vienotu datu subjektu pieprasījumu saņemšanas, 
izskatīšanas un kontroles īstenošanas procesu. Noteikumi attiecas uz visiem iestādes 
darbiniekiem, kas apstrādā personas datus. 
Noteikumi izstrādāti saskaņā ar 21.06.2018. “Fizisko personu datu apstrādes likumu”. 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta 2. punktu pašvaldības dome pieņem 
iekšējos normatīvos aktus ( noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 
 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 
11.1 Pieņemt  iesniegto Vaiņodes novada sociālā dienesta “ Personas datu pieprasījumu 
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izskatīšanas noteikumi” projektu (pielikumā). 
11.2. Uzdot sociālā dienesta vadītājai sagatavot  parakstīšanai pieņemtos noteikumus.  
11.3. Lēmums stājas spēkā ar 2019.gada 1. jūniju.  
11.4. Lēmuma izraksts izsniedzams: 1 eks. sociālam dienestam 

 
12.p. 

Par grozījumiem  “Grāmatvedības uzskaites kārtībā 2019. gadā” 

/ziņo S. Ikarte/ 

12.1. Lai nodrošinātu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta ,,Ūdens ieguves vietas 
sakārtošana, ūdens piegādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā" rezultatīvo 
rādītāju ieguvi un kvalitatīvu maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu, 

12.1.1 ieviest grāmatvedībā detalizētu uzskaiti izdevumiem par iedzīvotājiem 
piegādāto ūdeni un sniegto kanalizācijas pakalpojumu, tas ir, izveidot jaunus 
struktūrvienību kodus grāmatvedības uzskaites programmā: 

0671e – izdevumiem, kas saistīti ar ūdens piegādi iedzīvotājiem Embūtes pagastā 
0671v - izdevumiem, kas saistīti ar ūdens piegādi iedzīvotājiem Vaiņodes pagastā 
0672e - izdevumiem, kas saistīti ar kanalizācijas pakalpojumu iedzīvotājiem Embūtes 
pagastā 
0672v - izdevumiem, kas saistīti ar kanalizācijas pakalpojumu iedzīvotājiem Vaiņodes 
pagastā; 

 
Atklāti balsojot:  
PAR – 5 (Visvaldis Jansons,  Zigmunds Mickus, Artūrs Blumbergs,  Kaspars Kirpičenoks, Iveta 
Mame,); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
12.1. veikt izmaiņas dokumenta 27.02.2019. apstiprinātajā dokumentā ,,GRĀMATVEDĪBAS 
UZSKAITES KARTĪBA 2019’’ 13.sadaļā ,,Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana 
pašvaldībā’’  13.6.2. punktā par  priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību atsevišķi nodalītā uzskaitē 
papildinot jau esošo struktūrvienību kodus 0666 un 0666e ar jaunieviestajiem kodiem 0671e, 
0671v, 0672e, 0672v. 

12.2. Lēmums stājas spēkā ar apstiprināšanas brīdi. 

12.3. Lēmuma izraksts izsniedzams grāmatvedībai. 

 

13.p.  
Par pašvaldībai piederošas kustamās mantas izsoles rezultātiem 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Jautājuma izskatīšana atcelta. 

 

14. p. 
Par personas datu aizsardzības speciālista pakalpojumiem Vaiņodes novada pašvaldības 

iestādēm 

 

Jautājuma izskatīšana atcelta. 
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15. p.  
Par  nekustamo īpašumu izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas 

procedūras uzsākšanu 

/ziņo: nekustamo īpašumu speciālists Oskars Jēkabsons/ 

 
Jautājuma izskatīšana atcelta. 

 

Sēdi slēdz plkst. 1500 

 

 

Sēdes vadītājs:                                                                                             V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:                                                                                                  V. Barakauska                 

       

                  

Protokols parakstīts 2019.gada 30.maijā 


