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Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435, 

 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

ĀRKĀRTAS SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 8 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2014.gada 28. martā 

 
Sēde sasaukta: plkst.800 

 

Sēdi atklāj: plkst.800 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

Piedalās – Deputāti: Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Teodors Roze, Zigmunds 

Mickus, Aigars Dīks  
 

Nepiedalās: Sandra Ķempe (pamatdarba dēļ), Sandra Grosberga (pamatdarba dēļ) 

 
Uzaicināts piedalīties – nav 

Darba kārtībā: 

1. Par tirgus laukuma izbūves 1. kārtu 

2. Par īres līguma laušanu 

3. Par  dzīvokļa piešķiršanu 

4. Par Latvijas čempionāta autokrosā licencēm 
5. Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA “ ECO AGRO” 

6. Par Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” pakalpojumu tarifu  apstiprināšanu 

7. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

 
Atklāti balsojot:  

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības 

 

mailto:dome@vainode.lv
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1.p. 

Par tirgus laukuma izbūves pirmo kārtu 

(ziņo: V. Jansons) 

Pamats: domes priekšsēdētājs ierosina uzsākt tirgus laukuma labiekārtošanas darbus. Plānots nolīdzināt 

laukumu un ieklāt bruģi. Objekts uz kura plānots veikt labiekārtošanas darbus atrodas Brīvības ielā 13A, 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Minētais zemesgabals ir Vaiņodes novada pašvaldības īpašums. 
Uz minēto zemes gabalu pašreiz atrodas novecojušas tirgus nojumes vidi degradējoši, bīstami 6 koki un 

nelīdzens zemes klājums. 

 
Pamatojoties uz likuma” Par pašvaldībām” 12. pantu, kas nosaka, ka Pašvaldības attiecīgās 

administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā 

jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu 

pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 15. panta 2.punktu 
 

Atklāti balsojot:  

 
PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Uzsākt tirgus laukuma Brīvības ielā 13A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  labiekārtošanas 

darbus. 
1.2.  Par domes lēmuma izpildi atbildīgais Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektors Egils Juzups. 

 

2.p. 

Par īres līguma laušanu 

(ziņo: V. Jansons) 

 

Pamats: A. A.,  p.k. …..  iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 17.03.2014., iereģistrēts ar Nr.3-

6/248, ar lūgumu lauzt īres līgumu, kas noslēgts par dzīvokli Celtnieku iela .. dzīv. .. Vaiņode, Vaiņodes 

pag. Vaiņodes nov. 

Komunālo parādu nav 

 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

 

Atklāti balsojot:  

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1. Lauzt  īres līgumu ar A. A.  p.k. …., par dzīvokli Celtnieku iela .. dzīv. .., Vaiņode, Vaiņodes pag. 

Vaiņodes nov. 

2.2. Lēmums stājas spēkā no tā pieņemšanas brīža. 

2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā. 
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3.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

(ziņo: V. Jansons) 

Pamats: SIA “ Pasaule” reģ. nr. 42103000844  valdes locekļa Jāņa Alseika  juridiskā adrese Brīvības 

iela 45 A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada domē 

17.03.2014, iereģistrēts ar  Nr. 3-6/249, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Celtnieku iela 4 dzīv. 15 , Vaiņodē, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  biroja telpu ierīkošanai. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.b. punktu, dome var izskatīt jebkuru 

jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var noteikt maksu par dzīvojamā un 

nedzīvojamā fonda īri. 

Atklāti balsojot:  

 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Piešķirt  SIA “ Pasaule” reģ. nr. 42103000844, dzīvokli Celtnieku iela 4 dzīv. 15. Vaiņode, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov.           

3.2. SIA “ Pasaule” reģ. nr. 42103000844 slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo 

nodaļu par dzīvojamās platības izmantošanu.  

3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams  Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā 

 

4.p. 

Par Latvijas čempionāta autokrosā licencēm 

(ziņo: V. Jansons) 

Pamats: O. T.. p.k. ….., O. T. p. k….., E. S. p. k…… un I. A. p. k…..  iesniegums  ar lūgumu apmaksāt 

licenci dalībai Latvijas čempionātā autokrosā. EUR 130.00 katram dalībniekam. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu.  

Atklāti balsojot:  

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1. Apmaksāt četriem Latvijas čempionāta autokrosā dalībniekiem licences par kopējo summu EUR 
520,00 (pieci simti divdesmit euro, 00 centi) no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta. 

 

    4.1.1. O. T .p. k……EUR 130.00( viens simts trīsdesmit euro,00 centi) pārskaitot uz norēķinu kontu  

…….; 
    4.1.2. O. T. p. k……- EUR 130.00( viens simts trīsdesmit euro,00 centi) pārskaitot uz norēķinu 

kontu  …… 

    4.1.3. E. S.  p. k….. - EUR 130.00( viens simts trīsdesmit euro,00 centi) izmaksājot pašvaldības 
kasē; 

    4.1.4. I.  A. p. k….. - EUR 130.00( viens simts trīsdesmit euro,00 centi); izmaksājot pašvaldības 

kasē. 
4.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 
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5.p. 

Par zemes nomas līguma slēgšanu ar SIA” ECO AGRO” 

(ziņo: O. Jurjevs) 

Pamats: Uz zemes gabalu „Vībiņi”, kad.apz. 6454 004 0106, apmēram 1.6 ha platībā atrodas Embūtes 

pagasta Vībiņu ciema Uzvaras ielas 3, 24 dzīvokļu iedzīvotāju mazdārziņi . Zemes gabala īpašnieks 

kopš 2013. gada 27.jūnija ir SIA „Eco Agro”.  Ar iepriekšējo nekustamā īpašuma īpašnieci iedzīvotājiem 

bija mutiska vienošanās par minētā zemes gabala izmantošanu mazdārziņiem. Ir panākta vienošanās par 

zemes nomas līguma slēgšanu ar  tagadējo zemes īpašnieku SIA “ Eco Agro” reģ.nr. 40103578447, 

piedāvātā nomas maksa ir EUR 142.29 bez PVN par hektāru gadā. 

Nepieciešams slēgt zemes nomas līgumu. 

Pamatojoties uz likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 4. punkta pirmā apakšpunktā noteikts, 

ka dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var 
noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par  

pašvaldības zemes, cita nekustamā un kustamā īpašuma lietošanu (iznomāšanu) un 12.03.2014.  

tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:  

 
PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar SIA “ Eco Agro” reģ.nr. 40103578447 par zemes gabalu ar nosaukumu 

„Vībiņi” ar kad. apz. 6454 004 0106, 1.6 ha platībā. 
5.2. Nomas maksa EUR 142.29 (viens simts četrdesmit divi euro, 29 centi) par vienu ha gadā bez PVN. 

5.3. Līgums stājas spēkā ar 01.04.2014. un ir spēkā līdz 31.03.2019. 

5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības juristam S. Volkovai un SIA “Eco Agro” zemes nomas 
līguma sagatavošanai. 

 

6.p. 

Par  Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” pakalpojumu tarifu  apstiprināšanu  

( ziņo: V. Jansons) 

Pamats: Iesniegti Sociālā atbalsta centra” Vaiņode” vadītāja Uģa Melbārža izstrādātie pakalpojumu 

tarifi. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 

Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī 

ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 

Atklāti balsojot:  

 

PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

                 

6.1. Apstiprināt Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“ darbinieku ēdināšanas izmaksas: 

 6.1.1. Brokastis –  EUR 0.40 (nulle euro 40 centi); 
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 6.1.2. Pusdienas – EUR 0.80 (nulle euro 80 centi); 

6.1.3. Launags – EUR 0.20 (nulle euro 20 centi); 

 6.1.4. Vakariņas – EUR 0.60 (nulle euro 60 centi). 

6.2. Apstiprināt Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“ dušas izmantošanas tarifus: 

 6.2.1. centra darbiniekiem – bezmaksas 

 6.2.2. cilvēkiem no malas – EUR 0.83(nulle euro, 83centi) plus PVN ; 

6.3. Apstiprināt Sociālā atbalsta centra „ Vaiņode“ veļas mazgāšanas tarifus: 

 6.3.1.  centra darbiniekiem darba drēbes – bezmaksas; 

 6.3.2. cilvēkiem no malas (ar līdzpaņemto veļas pulveri) – EUR 0.83 (nulle euro, 83 centi) plus  

  PVN; 

 6.3.3. cilvēkiem no malas (ar centra veļas pulveri)  – EUR 1.24 (viens euro, 24 centi) plus PVN; 

6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams sociālā atbalsta centra „Vaiņode“ vadītājam Uģim Melbārdim 

izpildei. 

 

7.p. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

(ziņo: V. Jansons) 

Pamats:  Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta iesniegums saņemts Vaiņodes novada 

domē 27.03.2014. iereģistrēts ar Nr.3-6/287 ar lūgumu anulēt dzīvesvietas pierakstu  bijušajam 

internātpamatskolas skolēnam E. A. p.k. …., adresē Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.  

Konstatēts: Minētā ēka ir Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēka. Minētā persona skolu ir pabeigusi 

un neuzturas šajā mācību iestādē.  

Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pantā noteikts, (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta 

ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot 

izteiktu nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā 

sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. 

(2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis 

nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šā īpašuma lietošanas tiesības 

tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. 

12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska 

pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2) Faktu, ka ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, iestāde 

aktualizē Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo dzīvesvietas deklarētājam. (3) Kārtību, kādā iestāde anulē 

ziņas par deklarēto dzīvesvietu, nosaka Ministru kabinets. (4) Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu ir 

anulētas un attiecīgā persona mēneša laikā nav deklarējusi savu dzīvesvietu citur, iestāde ziņas par šīs 

personas dzīvesvietu var reģistrēt šā likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā. (5) No dienas, kad ziņas par 

deklarēto dzīvesvietu ir anulētas, līdz dienai, kad attiecīgā persona deklarē savu dzīvesvietu citur vai 

ziņas par dzīvesvietu tajā pašā vai citā pašvaldībā ir reģistrētas atbilstoši šā likuma 10.panta 

noteikumiem, par personas dzīvesvietu uzskatāma tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā 

iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. (6) Lēmums par ziņu par deklarēto 

dzīvesvietu anulēšanu stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šā lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana 

neaptur tā darbību. Lēmumu iestāde izpilda nekavējoties pēc tā spēkā stāšanās. 

Atklāti balsojot:  
PAR –7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Vitauts Pragulbickis, Aiga Jaunzeme, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10
http://likumi.lv/doc.php?id=64328#p10


 

 

6 

 

7.1. Anulēt E. A. p.k. ….., deklarēto dzīvesvietu Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

7.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

7.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

7.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 

7.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 

Lielā ielā 4, Liepājā. 

 

Sēdi slēdz plkst. 830 

 

Sēdes vadītājs:    /paraksts/   V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:    /paraksts/               I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 3.aprīlī 

 


