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DOMES SĒDE  

Nr. 10 

Vaiņodes novada Vaiņodē 

2015.gada 18. jūnijs 

 

Sēde sasaukta: plkst. 1500 

Sēdi atklāj: plkst. 1500 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – sekretāre Inese Pūlīte 

Piedalās – Deputāti : Oļegs Jurjevs, Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis, Sandra Grosberga. 

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ), Zigmunds Mickus, Teodors Roze 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektors Egils Juzups,   

Darba kārtībā: 

1. Par adrešu datu sakārtošanu Vaiņodes novadā 
2. Par adrešu datu kvalitāti Valsts zemes dienesta uzturētajās valsts informācijas sistēmās 
3. Par NĪ nodokļu parādu piedziņu 
4. Par NĪ “Lubenieki”, kad. Nr. …. sadalīšanu 
5. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
       5.1. … iesniegums 
         5.2. … iesniegums 
6. Par zemesgabala ar nosaukumu “Krišjāņi”, kad. apz….., lietošanas mērķa maiņu 
7. Par NĪ Kalna iela .., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu 
8. Par Vaiņodes novada pašvaldības konsolidētā 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. 
9. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2” Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.g.” 
10. Par Vaiņodes pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” vadītāja amata pretendenta atlases nolikuma 
projekta apstiprināšanu. 
11. Par pašvaldības kustāmā īpašuma OPEL VIVARO izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu 
12. Par dzīvokļa piešķiršanu 
13. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 
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14. Par vienreizēju sociālo pabalstu 
14.1. … iesniegums 
14.2. …. iesniegums 
14.3. … iesniegums 
14.4. ….. iesniegums 
 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību un pievienot sēdes darba kārtībai papildpunktu: 
 
15. Par precizējumu izdarīšanu 2014. gada 20. novembra Vaiņodes novada domes sēdes protokolā Nr. 19, 
1.2.p. “Par zemesgabala “Ceriņu iela 2A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 
0984, iekļaušanu neapbūvētu zemesgabalu sarakstā” 
16. Par atvaļinājuma piešķiršanu Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam Visvaldim Jansonam 
17. Par ūdens tarifu adresē Sanatorija 8 ,Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
18. Par grants cenas noteikšanu 
 

1.p. 
Par adrešu datu sakārtošanu Vaiņodes novadā 

  /ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļas, reģ. Nr. 90000030432, juridiskā adrese: 
Graudu iela 27/29, Liepāja, LV-3401, iesniegums saņemts 07.05.2015 Vaiņodes novada pašvaldībā, 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/402, ar informāciju par to, ka Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā reģistrētām 
Vaiņodes novada adresēm, kuras neatbilst MK 2009. gada 3. novembra noteikumu Nr. 1269 “adresācijas 
sistēmas noteikumi” 8. punkta prasībām, kas nosaka, ka apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai 
pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar teritorijas plānojumu. Pamatojoties uz Vaiņodes 
pagasta padomes 1998. gada 25.novembra lēmumu Nr. 152 “Par ciemu statusa piešķiršanu apdzīvotām 
vietām”, Valsts adrešu reģistrā tika reģistrēti ciemi: Vaiņode, Varķe – Vaiņodes pagastā, Vībiņi, Embūte, 
Dēsele, Dinsdurbe – Embūtes pagastā. Saskaņā ar spēkā esošo teritorijas plānojumu, kas apstiprināti ar 
Vaiņodes novada domes 2013. gada 28. februāra lēmumu “Par Vaiņodes novada teritorijas plānojuma 
2013.-2024. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu”, ir apstiprināti  sekojoši ciemi: Vaiņode 
–Vaiņodes pagastā; Vībiņi – Embūtes pagastā. Lūgums izvērtēt pielikumā atlasīto informāciju un aktualizēt 
to atbilstoši apstiprinātajam teritorijas plānojumam.    
Konstatēts: Pielikumā pievienota tabula ar 34 adresēm, kurām jāmaina adrese. Sekojošie īpašumi ir: 
Zemes vienības, kuras pēc teritorijas plānojuma apstiprinātajām Vaiņodes ciema robežām – atrodas 
ciema teritorijā: 
1. zemes vienībai ar kad. apz. 6492 006 0162, adreses kods 103828511, “Kaudzītes”, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Kaudzītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV3435 

2. zemes vienībai ar kad. apz. 6492 006 0311, adreses kods 103828905, “Lokatori”, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Lokatori”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-
3435 

3. zemes vienībai ar kad. apz. 6492 006 0043, adreses kods 103829160, “Ošiņi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Ošiņi”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 

4. zemes vienībai ar kad. apz. 6492 004 0143, adreses kods 105728191, “Bērzi”, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Lauku iela 1E”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 
 

Zemes vienības, kuras pēc teritorijas plānojuma apstiprinātajām Vaiņodes ciema robežām – vairs 
neatrodas ciema teritorijā: 

 
5. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 4243, adreses kods 101467156, Kalna iela 23, Vaiņode, Vaiņodes 
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pag., Vaiņodes nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Kalna Saulrieti”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV3435 

6. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0500, adreses kods 102219014, Taisnā iela 6, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV3435, jāmaina adrese uz “Gudēni”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 

7. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0506, adreses kods 102219022, Taisnā iela 6A, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Silvagri”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 

8. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0499, adreses kods 102219047, Taisnā iela 8, Vaiņode, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Vijolītes”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 

 
Zemes vienības, kuras pēc teritorijas plānojumā apstiprinātajām Vībiņu ciema robežām – atrodas 
ciema teritorijā: 
 
9. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0081, adreses kods 103330561, “Ozoli”, Embūtes pag., Vaiņodes 

nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Ozoli”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436 
10. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0147, adreses kods 103350583, “Darbnīcas”, Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Darbnīcas”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 

11. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0217, adreses kods 103350630, “Kalnavoti”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Kalnavoti”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 

12. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 6454 004 0168,, adreses kods 103350655, “Katlu māja”, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz Uzvaras iela 10C, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov., LV-3436 

13. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0088, adreses kods 103350663, “Kļavas 1”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Kļavas 1”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 

14. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0038, adreses kods 105666351, “Jaunpūteļi”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Jaunpūteļi”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 
 

Zemes vienības, kuras pēc teritorijas plānojumā apstiprinātajām Vībiņu ciema robežām – vairs 
neatrodas ciema teritorijā: 

 
15. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0196, adreses kods 101465810, “Intari”, Vībiņi, Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Intari” Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
16. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0031, adreses kods 102213036, Parka iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “ Vecozoli” Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
17. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0106, adreses kods 105976560, “TP-3125”, Vībiņi, Embūtes pag., 

Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “TP-3125” Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
 

zemes vienības, kurām adresē jāanulē ciema statuss, pamatojoties uz apstiprināto teritorijas 
plānojumu – Embūtes ciemam nav ciema statusa 
 
18. zemes vienība ar kad. apz. 6454 003 0347, adreses kods 103350591, “Embūte 1”, Embūte, Embūtes 

pag., Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Embūte 1”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
19. zemes vienība ar kad. apz. 6454 003 0348, adreses kods 103350606, “Embūte 2”, Embūte, Embūtes 

pag., Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Embūte 2”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
20. zemes vienība ar kad. apz. 6454 003 0349, adreses kods 103350614, “Embūte 3”, Embūte, Embūtes 

pag., Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Embūte 3”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
 
zemes vienības, kurām adresē jāanulē ciema statuss, pamatojoties uz apstiprināto teritorijas 
plānojumu – Dinsdurbes ciemam nav ciema statusa 
 
21. likvidējama adrese ar kodu 103364486, Alejas iela, Dinsdurbe, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434,  
22. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0080, adreses kods 101083221, Alejas iela 1, Dinsdurbe, Embūtes 

pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Alejas 1”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
23. likvidējama adrese ar kodu 101083221, zemesgabalam ar kad. apz. 6454 002 0001, Alejas iela 1, 
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Dinsdurbe, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jo vienam zemes gabalam ir divas adreses 
24. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0085, adreses kods 101083246, Alejas iela 3, Dinsdurbe, Embūtes 

pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Alejas 3”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
25. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0001, adreses kods 103328774, “Alejas 2”, Dinsdurbe, Embūtes 

pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Alejas 2”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
26. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0006, adreses kods 103329518, “Dinsdurbes”, Dinsdurbe, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Dinsdurbes”, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov., LV3436 

27. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0012, adreses kods 103330408, “Mežmaļi”, Dinsdurbe, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Mežmaļi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

28. zemes vienība ar kad. apz. 6454 001 0189, adreses kods 105675457, “Eglenieki”, Dinsdurbe, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Eglenieki”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

29. zemes vienība ar kad. apz. 6454 001 0003, adreses kods 105801968, “Tīreļi”, Dinsdurbe, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Tīreļi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
zemes vienības, kurām adresē jāanulē ciema statuss, pamatojoties uz apstiprināto teritorijas 
plānojumu – Dēseles ciemam nav ciema statusa 
 

30. zemes vienība ar kad. apz. 6454 005 0011, adreses kods 103329140, “Ceriņi”, Dēsele, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Ceriņi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

31. zemes vienība ar kad. apz. 6454 005 0129, adreses kods 103329495, “Dēseles Dzirnavas”, Dēsele, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Dēseles Dzirnavas”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV3436 

32. zemes vienība ar kad. apz. 6454 005 0019, adreses kods 103329647, “Kalēji”, Dēsele, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436, jāmaina adrese uz “Kalēji”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

33. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0358, adreses kods 105666368, “Pūteļi 1”, Dēsele, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3434, jāmaina adrese uz “Pūteļi 1”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 
 

zemes vienības, kurām adresē jāanulē ciema statuss, pamatojoties uz apstiprināto teritorijas 
plānojumu – Varķes ciemam nav ciema statusa 
 
34.  zemes vienība ar kad. apz. 6492 002 0010, adreses kods 105132968, “Baltā māja”, Varķe, Vaiņodes 

pag., Vaiņodes nov., LV-3435, jāmaina adrese uz “Baltā māja”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 
 

Pamatojoties uz MK 03.11.2009 noteikumiem Nr. 1269, “Adresācijas sistēmas noteikumi”, 8. 
“Apbūvei paredzētai zemes vienībai un ēkai pašvaldības dome adreses piešķir vai maina saskaņā ar 
teritorijas plānojumu” un ar spēkā esošo “Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadam” 
un 10.06.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
1.1. Atcelt ciema statusu Vaiņodes novada, Vaiņodes pagastā - ciemam Varķe, Embūtes pagastā -ciemiem 

Embūte, Dēsele, Dinsdurbe. 
1.2. Mainīt adreses sekojošām adresēm 

1.2.1.  zemes vienībai ar kad. apz. 6492 006 0162, adreses kods 103828511, “Kaudzītes”, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Kaudzītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV3435 

1.2.2. zemes vienībai ar kad. apz. 6492 006 0311, adreses kods 103828905, “Lokatori”, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Lokatori”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-
3435 

1.2.3. zemes vienībai ar kad. apz. 6492 006 0043, adreses kods 103829160, “Ošiņi”, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Ošiņi”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 



5 
 

1.2.4. zemes vienībai ar kad. apz. 6492 004 0143, adreses kods 105728191, Lauku iela 1E, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Bērzi”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 

1.2.5. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 4243, adreses kods 101467156, Kalna iela 23, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Kalna Saulrieti”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV3435 

1.2.6. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0500, adreses kods 102219014, Taisnā iela 6, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., LV3435, uz “Gudēni”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 

1.2.7. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0506, adreses kods 102219022, Taisnā iela 6A, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Silvagri”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV3435 

1.2.8. zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0499, adreses kods 102219047, Taisnā iela 8, Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Vijolītes”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV3435 

1.2.9. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0081, adreses kods 103330561, “Ozoli”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Ozoli”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436 

1.2.10. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0147, adreses kods 103350583, “Darbnīcas”, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Darbnīcas”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 

1.2.11. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0217, adreses kods 103350630, “Kalnavoti”, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Kalnavoti”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 

1.2.12. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 6454 004 0168,, adreses kods 103350655, “Katlu 
māja”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz Uzvaras iela 10C, Vībiņi, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3436 

1.2.13. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0088, adreses kods 103350663, “Kļavas 1”, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Kļavas 1”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 

1.2.14. zemes vienībai ar kad. apz. 6454 004 0038, adreses kods 105666351, “Jaunpūteļi”, Embūtes 
pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Jaunpūteļi”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-
3436 

1.2.15. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0196, adreses kods 101465810, “Intari”, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Intari” Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

1.2.16. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0031, adreses kods 102213036, Parka iela 6, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “ Vecozoli” Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.17. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0106, adreses kods 105976560, “TP-3125”, Vībiņi, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “TP-3125” Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.18. zemes vienība ar kad. apz. 6454 003 0347, adreses kods 103350591, “Embūte 1”, Embūte, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Embūte 1”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.19. zemes vienība ar kad. apz. 6454 003 0348, adreses kods 103350606, “Embūte 2”, Embūte, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Embūte 2”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.20. zemes vienība ar kad. apz. 6454 003 0349, adreses kods 103350614, “Embūte 3”, Embūte, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Embūte 3”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

 
1.2.21.  zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0080, adreses kods 101083221, Alejas iela 1, 

Dinsdurbe, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Alejas 1”, Embūtes pag., Vaiņodes 
nov., LV3436 

1.2.22. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0085, adreses kods 101083246, Alejas iela 3, Dinsdurbe, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Alejas 3”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.23. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0001, adreses kods 103328774, “Alejas 2”, Dinsdurbe, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Alejas 2”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 
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1.2.24. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0006, adreses kods 103329518, “Dinsdurbes”, 
Dinsdurbe, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Dinsdurbes”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV3436 

1.2.25. zemes vienība ar kad. apz. 6454 002 0012, adreses kods 103330408, “Mežmaļi”, Dinsdurbe, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Mežmaļi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.26. zemes vienība ar kad. apz. 6454 001 0189, adreses kods 105675457, “Eglenieki”, Dinsdurbe, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Eglenieki”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.27. zemes vienība ar kad. apz. 6454 001 0003, adreses kods 105801968, “Tīreļi”, Dinsdurbe, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Tīreļi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

1.2.28. zemes vienība ar kad. apz. 6454 005 0011, adreses kods 103329140, “Ceriņi”, Dēsele, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Ceriņi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

1.2.29. zemes vienība ar kad. apz. 6454 005 0129, adreses kods 103329495, “Dēseles Dzirnavas”, 
Dēsele, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Dēseles Dzirnavas”, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., LV3436 

1.2.30. zemes vienība ar kad. apz. 6454 005 0019, adreses kods 103329647, “Kalēji”, Dēsele, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436, uz “Kalēji”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 

1.2.31. zemes vienība ar kad. apz. 6454 004 0358, adreses kods 105666368, “Pūteļi 1”, Dēsele, 
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, uz “Pūteļi 1”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 
LV3436 

1.2.32. zemes vienība ar kad. apz. 6492 002 0010, adreses kods 105132968, “Baltā māja”, Varķe, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, uz “Baltā māja”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 
LV3435 

1.3. Dzēst no adrešu reģistra adreses: 
1.3.1. ar kodu 103364486, Alejas iela, Dinsdurbe, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434,  
1.3.2. ar kodu 101083221, zemesgabalam ar kad. apz. 6454 002 0001, Alejas iela 1, Dinsdurbe, 

Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3434, jo vienam zemes gabalam ir divas adreses 
1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
1.5. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401, viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
 

2.p.  
Par adrešu datu kvalitāti Valsts zemes dienesta uzturētajās valsts informācijas sistēmās 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: VZD Kurzemes reģionālas nodaļas, reģ. Nr. 90000030432, juridiskā adrese: Graudu iela 27/29, 
Liepāja, LV-3435, iesniegums saņemts 14.05.2015, Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/484, 
ar informāciju, ka veicot datu kvalitātes kontroles procedūru Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā un 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā adreses, kuras Kadastra informācijas sistēmā nav 
piesaistītas nevienam objektam – ēkai vai apbūvei paredzētai zemes vienībai. Vaiņodes novadā ir divas 
šādas adreses, kuras kadastra informācijas sistēmā nav piesaistītas nevienam objektam. Lūgums izvērtēt 
minētās adreses, un precizēt adresācijas objektus, norādot kadastra apzīmējumus, vai arī pieņemot lēmumu 
par adreses likvidēšanu, ja adresācijas objekts nepastāv. 
Konstatēts:   

1. Pamatojoties uz 26.09.2002 Vaiņodes pagasta padomes 8.p. “Par viensētu un daudzdzīvokļu māju 
adrešu saraksta apstiprināšanu” adrese ar kodu 102218350, Raiņa iela 48, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3435 - adreses objekts nav identificējams. Adreses grafiskais punkts uzlikts uz 
kādas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas ēkas, kura redzama 
ortofoto kartē, un atrodas uz zemes vienība ar kad. apz. 6492 006 0006. Dabā šī ēka ietilpst jau 
adreses Raiņa iela 50, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. sastāvā, tā kā vienai ēkai nevar būt 
divas adreses, adrese Raiņa iela 48, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 ir likvidējama  

2. Pamatojoties uz 28.01.2002.Embūtes pagasta padomes 1.p. lēmumu “Par Daudzdzīvokļu un 
viensētu saraksta apstiprināšanu un 11.04.2001 Embūtes pagasta padomes 4.p. lēmumu “Par 
Embūtes pagastā ietilpstošo ielu nosaukumiem un māju numuriem”, adrese ar kodu 101465802, 
Uzvaras iela 5, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 – Adresācijas objekts arī nav 
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identificējams. Adreses grafiskais punkts uzlikts uz kādas Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā nereģistrētas ēkas, kura redzama ortofoto kartē un atrodas uz zemes vienība 
ar kad.apz.64540040129. Ēka ietilpst jau adreses Liepu iela 1, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov. 
sastāvā, tāpēc adrese Uzvaras iela 5, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436 ir likvidējama. 
 

Pamatojoties uz MK 03.11.2009 noteikumiem Nr. 1269, “Adresācijas sistēmas noteikumi”, 6. 
Adresācijas sistēmai piemēro šādus pamatprincipus: 6.2. katram adresācijas objektam piešķir vienu 
adresi un 10.06.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

2.1. Likvidēt sekojošas adreses: 
2.1.1. ar kodu 102218350, Raiņa iela 48, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435 

 2.1.2. ar kodu 101465802, Uzvaras iela 5, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV-3436 
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei izpildei 
2.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

3.p. 
Par NĪ nodokļu parādu piedziņu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Piedzīt bezstrīdus kārtībā  termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no:  
………. 

Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka “lai 
izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt nodokļus un 
nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu, kas nosaka, ka “noteiktajā 
laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen 
bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā 
noteiktajai administratīvā akta piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir 
mazāka par EUR 150, Administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne 
vēlāk kā septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18. panta 
pirmās daļas 11. punktu, kas nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir šādi: piedzīt bezstrīda 
kārtībā  termiņā nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudas, soda naudas un citus valsts noteiktos 
maksājumus šā likuma 26. panta paredzētajā kārtībā un 26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka 
“nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem 
dokumentiem par maksājumiem budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, 
revīzijas) aprēķinātos nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai 
citos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk - nokavētie 
nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā 
nodokļu administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu 
piedziņu” un 10.06.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto  
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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3.1.Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo īpašumu no:  
3.1.1. …… Summa uz 01.06.2015 ir EUR 838,23 (parāda pamatsumma EUR 675,99 un nokavējuma 
nauda 162,24). Kopējā parāda summa uz 01.06.2015 ir EUR 1194,16 (parāda pamatsumma EUR 995,35 
un nokavējuma nauda 198,81 
1.1.2. ……. Summa uz 01.06.2015. gadu EUR 341,40 (parāda pamatsumma EUR 224,09 un nokavējuma 
nauda EUR 117,31). 
3.1.3. ……….. Summa uz  01.06.2015, EUR 298,04 (parāda pamatsumma EUR 186,02 un nokavējuma 
nauda EUR 112,02). 
3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistei un tiesu izpildītājam izpildei. 
3.3.Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

4.p. 
Par NĪ “Lubenieki”, kad. Nr. …… sadalīšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 21.05.2015, 
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā iereģistrēts ar Nr. 3-6/452  ar lūgumu atdalīt no NĪ “Lubenieki”, 
Vaiņodes novadā, kad. Nr. …., kopējā platībā 147.0 ha, zemesgabalu ar kad. apz. …, 17.6 ha platībā, 
piešķirt nosaukumu “Mežamūdži” un atdalīt zemesgabalu ar kad. apz. …, 30.4 ha platībā, piešķirt 
nosaukumu “Lejas Krīvaiši”. Abiem atdalītajiem zemes gabaliem noteikt zemes lietošanas mērķi: 
mežsaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM 0201. Atlikušajiem zemesgabalam ar kad. apz. …, 59.0 ha 
platībā un ar kad. apz. …., 40.0 ha platībā, saglabāt nosaukumu “Lubenieki” un lietošanas mērķi 
mežsaimniecībā izmantojama zeme, NĪLM:0201. 
Konstatēts: NĪ ar nosaukumu “Lubenieki”, kad. apz. …, 147.0 ha platībā, kas atrodas Vaiņodes nov.  sastāv 
no četriem atsevišķiem zemes gabaliem ar kad. apz. …, 59,0 ha platībā, ar kad. apz. …, 40,0 ha platībā, ar 
kad apz. … 17.6 ha platībā, ar kad. apz. …, 30.4 ha platībā. Šobrīd ir lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM 0101, kaut katra zemesgabala lielāko daļu platības ziņā sastāda mežsaimniecībā 
izmantojama zeme. Šobrīd visiem četriem zemesgabaliem ir noteikts lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM 0101, īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un pieder …. Īpašniekam nav parādu 
pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktu, kurā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir 
vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes 
gabalam izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. 
Likuma 5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka 
zemes ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 
1.p. nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes 
vienības daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 
8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zem 
es vienību robežu pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes 
vienības un zemes vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk - projektētās teritorijas), 
apmaiņai vai starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo)    sadalīšanai; 4) zemes 
konsolidācijai; 5) piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski 
izmantojamām zemes platībām (teritorijām). Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 
„Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”  
noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts nosaka, vietējā 
pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko 
pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja 
projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām. Pamatojoties uz spēkā esošo teritorijas 
plānojumu “Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013. – 2024. gadiem” un 10.06.2015. 
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   
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PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.1. Atdalīt no nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Lubenieki”, kad. Nr. ….., 147 ha platībā, 
4.1.1. zemesgabalu ar kad. apz. …, 17.6 ha platībā. Atdalītajam zemesgabalam  ar kad. apz…., 17.6 

ha platībā, piešķirt nosaukumu “Mežamūdži” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 0201. 

4.1.2 zemesgabalu ar kad. apz. …, 30,4 ha platībā. Atdalītajam zemesgabalam  ar kad. apz. …., 
30.4 ha platībā, piešķirt nosaukumu “Lejas Krīvaiši” un noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM 0201. 
4.2. Atlikušajiem zemesgabaliem ar kad. apz…., 59.0 ha platībā  un ar kad. apz. ….., 40.0 ha, saglabāt 
nosaukumu “Lubenieki”, mainīt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, NĪLM:0201. 
4.3. Lēmuma izrakstam klāt pievienojamas skices. 
4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam izpildei. 
 

5.p. 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 
 

5.1. …. iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojoša …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 12.05.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/417, ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
zemesgabalu ar nosaukumu Kalna iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 
0982, 0.084 ha platībā. 
Konstatēts: Zemesgabals ar nosaukumu “Kalna iela .”, Vaiņodē , Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. 
apzīmējumu, kad. apz. 6492 006 0982, kopējā platībā: 0.4 ha, uz kura atrodas dzīvojamā māja, daļa jau ir 
iznomāta mazdārziņu ierīkošanai, konkrētā platība 0.084 ha nav iznomāta nevienam. Zemesgabals ir zeme 
zemes reformas pabeigšanai, nav ierakstīts zemesgrāmatā,  lietošanas mērķis ir zeme uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, NĪLM: 0101. Pašvaldība. Lai nepieļautu zemesgabala aizaugšanu 
un nesakopšanu ir tiesīga konkrēto zemesgabalu iznomāt uz gadu ar termiņa pagarināšanas iespējām. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas  3. punktu , kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums:  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 10.06.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas 
sēdes lēmumu 
 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
5.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0982, ar nosaukumu 
“Kalna iela …”, 0.084 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 
5.1.2. Noteikt zemes nomas maksu EUR 1,42 gadā. 
5.1.3. Zemes nomas līgums spēkā līdz 30.06.2016. 
5.1.4. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice. 
5.1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
5.2. …. iesniegums 
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Pamats: …, p.k. …, dzīvojošas …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
14.05.2015 Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/430, ar vēlmi nomāt zemi 0,1 ha platībā, 
kurš atrodas uz zemesgabala ar nosaukumu “Ķiršu iela …”, kad. apz. 6492 006 0603, piemājas saimniecības 
vajadzībām. 
Konstatēts: Zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0603, ar nosaukumu “Ķiršu iela …”, 0,174 ha platībā 
atrodas Vaiņodes pag., uz šī zemesgabala atrodas arī citām personām iznomāti zemesgabali mazdārziņu 
iekopšanai. Konkrētā zemesgabalu 0.1 ha platībā šobrīd neizmanto neviens, iepriekš …. Zemesgabals 
piekritīgs pašvaldībai, nav ierakstīts zemesgrāmatā, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama 
zeme. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. MK noteikumiem “Par publiskas personas zemes nomu”, 16.p. 
un 10.06.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …, p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0603, ar nosaukumu 
“Ķiršu iela …”, 0,1 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 
5.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 1.42 EUR gadā. 
5.2.3. Zemes nomas līgums spēkā līdz 30.06.2020. 
5.2.4. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice. 
5.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 
6.p.  

Par zemesgabala ar nosaukumu “Krišjāņi”, kad. apz. ….., zemes lietošanas mērķa maiņu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 
Pamats: …., p.k. ….., dzīvojošs …. Liepāja, iesniegums saņemts 14.05.2015, Vaiņodes novada pašvaldībā 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/426, ar lūgumu izsniegt atļauju apmežot zemesgabalu ar kad. apz. ……, 15.2 ha 
platībā.  

Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. …., atrodas teritorijā, kur visapkārt ir meži, lauksaimniecības zemes 
platība ir tieši izvietota pa vidu meža zemei. Kopējā zemesgabala platība ir 46,5 ha, no kuras, 22,3 ha ir 
meža zeme, 16,2 ha lauksaimniecībā izmantojama zeme, 4,5 ha zeme zem purviem, 0,6 ha zem ūdens esoša 
zeme, 0,5 ha zem zivju dīķiem esoša zeme, 0,1 ha zem ēkām, 0,7 ha zem ceļiem esoša zeme, 2,1 ha citas 
zemes. Zemes lietošanas mērķis ir lauksaimniecībā izmantojama zeme. Lauksaimniecības zeme daļēji ir 
dabīgi  apmežojusies. 

Pamatojoties uz 30.10.2014. “Zemes pārvaldības likuma” 4.pantu Zemes izmantošanas un aizsardzības 
nosacījumi, Zemes izmantošanā un aizsardzībā ievēro šādus nosacījumus: 1) ja lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ir augstāks par 50 ballēm, vietējā pašvaldība nodrošina šīs 
vērtīgās lauksaimniecībā izmantojamās zemes saglabāšanu, nosakot ierobežojumus zemes 
sadrumstalošanai un zemes lietošanas kategorijas maiņai; 2) zemi izmanto atbilstoši vietējās pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajai vai likumīgi uzsāktajai teritorijas izmantošana un 
spēkā esošo Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam. un 10.06.2015. Tautsaimniecības 
attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu. 

 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 



11 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemesgabalam ar nosaukumu “Krišjāņi ar kad. apz. …., 46.5 ha platībā, 
no lauksaimniecībā izmantojamas zemes, NĪLM 0101 uz mežsaimniecībā izmantojamu zemi, NĪLM 0201. 
6.2. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice. 
6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 
 

7.p. 
Par NĪ Kalna iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 19.02.2015, 
iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 3-6/156, ar vēlmi izpirkt nekustamo īpašumu “Kalna iela 
23”, ar kad. Nr. ….., 1.04 ha platībā, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. … 
 
Konstatēts: …. ir vienīgais dzīvojamās mājas īrnieks. 02.04.2015 saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. 
Nr. 42103024236, juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts nekustamais 
īpašums ar nosaukumu “Kalna iela 23”, kadastra Nr. …., kurš atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes 
novadā, sastāv  no zemesgabala ar kad. apz. …., 1.04 ha platībā uz kura atrodas 1-stāva 2 - dzīvokļu ēka, 
ar kadastra apzīmējumu …. – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība 
apsekošanas dienā,  2015.gada 9. martā, aprēķināta: EUR 4043.00  (Četri tūkstoši četrdesmit trīs eiro), no 
kuras zemes vērtība ir EUR 1527.00, bet dzīvojamās ēkas – EUR 2516.00 . Ar atsavināšanu saistītie 
izdevumi: EUR 175.45 
 
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma 
atsavināšanu. 
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.pants pirmā daļa, atvasinātas publiskas personas mantas 
atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm 
to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts, atsevišķos gadījumos publiskas personas 
nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt 
dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā. 3.pants 
pirmā daļas 2.punktu publiskas personas nekustamo un kustamo mantu var atsavināt: pārdodot par brīvu 
cenu; 5.pants. (1) Atļauju atsavināt atvasinātu publisku personu nekustamo īpašumu dod - attiecīgās 
atvasinātās publiskās personas lēmējinstitūcija. (5) Lēmumā par nekustamā īpašuma atsavināšanu tiek 
noteikts arī atsavināšanas veids un, ja nepieciešams, nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas 
nosacījumi un atsavināšanas tiesību aprobežojumi.  
37.pants.(1) Pārdot publiskas personas mantu par brīvu cenu var, ja: 4) nekustamo īpašumu iegūst šā likuma 
4.panta ceturtajā daļā minētā persona. Šajā gadījumā pārdošanas cena ir vienāda ar nosacīto cenu (8.pants). 
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma atbilstoši 
Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 
Nosacītā cena–nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā 

kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem. 

Pārdošana par brīvu cenu–mantas atsavināšana par atsavinātāja noteiktu cenu, kas nav zemāka par nosacīto 
cenu. Pamatojoties uz iepriekšminēto un 10.06.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu un 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu. 
 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

7.1. ….. p.k. …. NĪ „Kalna iela 23”, ar kadastra Nr…., 1.04 ha platībā par EUR 4218.45  (Četri tūkstoši 

divi simti astoņpadsmit eiro un 45 centi). 
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7.2. Samaksu veikt pašvaldības kasē, līdz 2015. gada 31.jūlijam, visu summu pilnā apmērā.  

7.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu. 

 
8.p. 

Par Vaiņodes novada pašvaldības konsolidētā 2014. gada publiskā pārskata apstiprināšanu 
/ ziņo: V. Jansons/ 

 
Izstrādāts un iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības 2014.gada PUBLISKAIS PĀRSKATS  
 

Likumā „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2) apakšpunktā noteikts, ka tikai dome var apstiprināt 
gada publisko pārskatu. 

72. pants. Dome nodrošina gada publiskā pārskata sagatavošanu un ziņojuma par to publicēšanu. 

Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par: 
1) divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par saistību un 
garantiju apjomiem; 
2) pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 
3) pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām tā izmaiņām; 
4) iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības 
plāna īstenošanā, tai skaitā par: 
a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā, 
c) iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas 
plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā; 
5) zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā 
gada saimniecisko pārskatu; 
6) domes lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu; 
7) Valsts kontroles revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai; 
8) pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos; 
9) veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai; 
10) pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām 
piedalīties lēmumu apspriešanā. 
Pašvaldības gada publiskajam pārskatam var pievienot arī citu informāciju. 
Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par 
gada publiskajiem pārskatiem” Pārskatā papildus Likuma 72.pantā norādītajai informācijai iekļaujamas šo 
MK noteikumu 3.punktā minētās prasības, bet 13.punktā noteikts, ka Pārskatā iekļaujamo informāciju 
sagatavo, pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un analizējamiem rādītājiem. Rādītājus 
iekļauj pārskata tekstā un izmanto, lai pamatotu apgalvojumus, kas raksturo padarītā darba apjomu, 
rezultātu, efektivitāti vai ietekmi. 

Ņemot vērā Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešās daļas nosacījumus, pašvaldībām 
Pārskati:  

1. jāsagatavo līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam; 
2. mēneša laikā pēc sagatavošanas jāpublicē savā mājas lapā internetā; 
3. jāiesniedz RAPLM publicēšanai mājas lapā www.raplm.gov.lv . 

Pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā pašvaldībā. Vēlams konkrēti norādīt, kur, kādās dienās un 
laikā, kādā veidā Pārskata teksts ir pieejams.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības, Reģ. nr. 90000059071, publisko pārskatu par 2014.gadu. 

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

8.3. Vaiņodes novada pašvaldības publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai publicēšanai mājas lapā. 

8.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 

 
9.p. 

Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2” Vaiņodes novada 
pašvaldības pamatbudžeta un speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.g.” 

/ ziņo: V. Jansons/ 

 
Sakarā ar Siltināšanas projekta realizāciju Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā un valsts atbalsta 
finansējuma saņemšanu no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta, jāatmaksā daļa no 2014.gadā ņemtā 
aizņēmuma 

Likuma „Par pašvaldībām” 21. pants pirmās daļas 2.punktu, dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir 
attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus 
un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī saimniecisko un gada publisko pārskatu; 
46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi par 
pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes 
ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami pašvaldības mājas lapā internetā. 
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība triju dienu laikā 
rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

9.1. Veikt izmaiņas Budžeta plānā 2015.gadam IEŅĒMUMU daļā  ekonomiskās klasifikācijas kodā 
19.300 – Transferts no Internātpamatskolas – 129 196 EUR 

9.2. Veikt izmaiņas Budžeta plānā 2015.gadam IZDEVUMU daļā Aizņēmumu atmaksa – 129 196 EUR 
       9.3.  Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4 "Grozījumi 2015.gada 19.februāra 
Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2 "Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta un 
speciālo līdzekļu budžeta plāns 2015.gadam” 
9.4. Saistošie noteikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. 

9.5. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”. 

9.6. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai 
rakstveidā vai elektroniskā veidā trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas. 
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10.p. 
Par Vaiņodes pirmskolas izglītības iestādes “ Zīlīte” vadītāja amata pretendenta atlases nolikuma 

projekta apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta otrās daļas 9. punktu  dome var izskatīt jebkuru 
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var iecelt amatā un atbrīvot no amata 
pašvaldības iestāžu vadītājus, kā arī citas amatpersonas likumā un pašvaldības nolikumā paredzētajos 
gadījumos un 19.08.2014. MK noteikumiem Nr. 496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības 
pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

10.1. Izsludināt pieteikšanos konkursam  uz vakanto Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” 
vadītāja amatu. 

10.2.Apstiprināt pretendentu izvērtēšanas komisijas sastāvu: 

10.2.1. Aiga Jaunzeme 

10.2.2. Sandra Grosberga 

10.2.3. Zigmunds Mickus 

10.2.4. Reinis Ulberts 

10.2.5. Visvaldis Jansons 

10.2. Pieteikums jāiesniedz vai jānodrošina tā iesūtīšana Vaiņodes novada pašvaldībā līdz 2015. gada 15. 
jūlijam plkst. 16.00  

10.3. Konkursa nolikumu publicēt Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv 
 
 

11.p. 
Par pašvaldības kustāmā īpašuma OPEL VIVARO izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu 

/ziņo:  V. Jansons/ 
 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu , kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums:  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 18.06.2015. Finanšu  komitejas sēdes lēmumu 

 
 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

11.1. Izsludināt kustamas mantas OPEL VIVARO  HD 4345  atklātu mutisku  izsoli ar augšupejošu 
soli.  
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 11.2.  Izsoles sākumcena: EUR 4156,00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro, 00 centi ) 
tai skaitā PVN. 
 11.3.  Izsoles solis: EUR 20,00  (divdesmit euro,00 centi). 
           11.4. Izsoles nodrošinājums: 10% euro no izsoles sākumcenas, t.i., EUR 415,60 (četri simti 
piecpadsmit euro, 60 centi). 
 11.5. Dalības maksa: EUR 20,00  (divdesmit euro, 00 centi). 

11.6. Izsoles dalībniekus reģistrē Vaiņodes novada pašvaldības sekretariātā darba laikā līdz 
2015.gada 15. jūlija plkst.10:00. 

11.7. Automašīnas izsole notiek Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., 2015.gada 15. jūlija , plkst. 11.00 
              11.8. Izsoles noteikumi www.vainode.lv 

 
12. p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: … p.k. …., dzīvojošas …., Liepāja, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 13.04.2015., 
iereģistrēts ar Nr. 3-6/316, ar lūgumu piešķirt  dzīvokli Sanatorija “ Vaiņode” 8 dzīv. …, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov.  Deklarēsies trīs personas. 
 
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības 
autonomā funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
12.1. Piešķirt …. p.k. …., dzīvokli Sanatorija “ Vaiņode” 8 dzīv. …, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
Deklarēsies trīs  personas. 
12.2. ……. slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 
izmantošanu.  
12.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 
 

13.p. 
Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats:  … p.k. … iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 09.06.2015. iereģistrēts ar Nr.3-6/533 
ar lūgumu anulēt dzīvesvietas pierakstu  …. p.k. …., adresē…. iela …,  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov. Minētā  persona  šajā adresē  nav nekad dzīvojusi. 
 
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 
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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 – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

13.1. Anulēt …p.k. …., deklarēto dzīvesvietu … iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.  
13.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
13.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 
13.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei. 
13.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā. 
 

14.p. 
 Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo V. Jansons/ 

 
14.1…. iesniegums 
…… 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.1.1. Piešķirt ….  p.k. ….,  vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operācijas un  ārstēšanās 
izmaksām EUR 192.30 ( viens simts deviņdesmit divi euro 30 centi ) apmērā no sociālā budžeta. 
14.1.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
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14.2….. iesniegums 
…. 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.2.1. Piešķirt ….  p.k. …..,  vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operācijas un  ārstēšanās 
izmaksām EUR 33.88 ( trīsdesmit trīs euro 88 centi ) apmērā no sociālā budžeta. 
14.2.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 

 
14.3. ….. iesniegums 
 

 

……… 
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.3.1. Piešķirt ….  p.k. …..  vienreizēju sociālo pabalstu operācijas un  ārstēšanās izmaksu segšanai  EUR 
409.07( četri simti deviņi euro 07 centi ) apmērā no sociālā budžeta. 
14.3.2. Segt …. p.k. …..,  uzturēšanās maksu sociālā atbalsta centrā “ Vaiņode” EUR 284.57 (divi simti 
astoņdesmit četri  euro, 57 centi) apmērā mēnesī no sociālā budžeta. 
14.3.3.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 

 
14.4. ……. iesniegums 
 

 

……… 
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Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 
sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 
palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 2010.gada 25.februāra 
Vaiņodes novada saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 
16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš 
neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais 
pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.  
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.06.2015. Finanšu komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

14.4.2. Segt …..p.k. …..,  uzturēšanās maksu sociālā atbalsta centrā “ Vaiņode” EUR 284.57 (divi simti 
astoņdesmit četri  euro, 57 centi) apmērā mēnesī no sociālā budžeta. 
14.4.3.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 

 
15.p. 

Par precizējumu izdarīšanu 2014. gada 20. novembra Vaiņodes novada domes sēdes protokolā Nr. 
19, 1.2.p. “Par zemesgabala “Ceriņu iela 2A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 

6492 006 0984, iekļaušanu neapbūvētu zemesgabalu sarakstā” 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs / 

 
Pamats: Liepājas Tiesas Zemesgrāmatu nodaļas 09.03.2015. gada lēmums par nostiprinājuma lūguma 
atstāšanu bez ievērības”, pamatojot nostiprinājuma tiesību nostiprināšanas atteikumu ar to, ka 2014. gada 
20. novembra Vaiņodes novada domes lēmuma nav pamatota zemesgabala piekritība ar likumu par 
“Valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3. panta otrās daļas 
2. punktu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

15.1. Precizēt 2014. gada 20. novembra Vaiņodes novada domes sēdes protokolā Nr. 19, 1.2.p. “Par 
zemesgabala “Ceriņu iela 2A”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 006 0984, 
iekļaušanu neapbūvētu zemesgabalu sarakstā” Izsakot 1.2.p. šādā redakcijā: 
 

15.2.p. “Vaiņodes novada pašvaldībai piekrīt neapbūvēta zemes vienība “Ceriņu iela 2A”, kad. apz. 6492 
006 0984, pēc uzmērīšanas 0.2966 ha platībā, saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma 
tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3.panta  otrās daļas 2. punktu.” 

 
16.p. 

Par atvaļinājuma piešķiršanu Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam Visvaldim Jansonam 

  /ziņo: O. Jurjevs / 
 

Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 18.06.2015. iesniegums ar lūgumu piešķirt 
ikgadējo atvaļinājumu divas  kalendārās nedēļas sākot ar 2015.gada 1.jūlija 
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Saskaņā Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 41.panta, ikgadējais 
apmaksātais atvaļinājums, pirmo daļu, Amatpersonām piešķir ikgadēju apmaksātu atvaļinājumu, kura 
ilgums ir četras kalendāra nedēļas, neskaitot svētku dienas, un par šo laiku izmaksā vidējo izpeļņu, 
Saskaņā ar Darba likuma 149.panta 1.daļu, ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto 
atvaļinājumu un  2.daļu, savstarpēji vienojoties ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu kārtējā gadā var piešķirt 
pa daļām. 
 
Atklāti balsojot: 
 
PAR – 5( Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars Dīks,) ; PRET – 

nav; ATTURAS – nav, 

Balsojumā nepiedalās Visvaldis Jansons - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 
11.pants, 
 
Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

16.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k….  ikgadējo 
apmaksāto atvaļinājumu divas  kalendārās nedēļas, neieskaitot svētku dienas, no 2015.gada 1. jūlija līdz 
2015. gada 14. jūlijam (ieskaitot), par darba gadu no 2014.gada 01.jūlija līdz 2014.gada 31. decembrim. 
 
16.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja pienākumus veikt 
Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM JURJEVAM p.k. ….. 
 
16.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
17.p. 

Par ūdens tarifu adresē Sanatorija “ Vaiņode” 8 , Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

/ziņo V. Jansons/ 

Pamatojoties uz Likuma par Pašvaldībām 21. panta 14. punktu  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 ūdensvada un kanalizācijas 
lietošanu un 18.06.2015. Finanšu komitejas lēmumu 

Atklāti balsojot:   

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

17.1. Noteikt ūdens tarifu adresē Sanatorija “Vaiņode” 8, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. EUR 0.23 plus 

PVN  par m3 

17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un komunālajā nodaļā. 

 
18.p. 

Par grants cenas noteikšanu 

/ziņo V. Jansons/ 

 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu , kurā noteikts, lai izpildītu 
savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums:  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 18.06.2015. Finanšu  komitejas sēdes lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   
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PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

18.1. Noteikt grants cenu EUR 2.48 plus PVN par 1m3 

18.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 

Sēdi slēdz plkst.1650 

 

Sēdes vadītājs:   /personīgais paraksts/                          V. Jansons 

 

Sēdes protokolētājs:   /personīgais paraksts/                             I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2015.gada 27. jūnijā. 

 


