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Piedalās – Deputāti: Oļegs Jurjevs, Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze, Aigars Dīks 

Nepiedalās : Zigmunds Mickus 
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Darba kārtībā : 

1. Par Saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada administratīvā 

teritorijā 2013. gadā” projektu 
2. Par zemes ierīcības projekta “Jumači” apstiprināšanu 

3. Par grozījumiem zemes nomas līgumos 

  3.1. K. K. zemes nomas līgumā 
  3.2. D.T. zemes nomas līgumā  

 3.3. V. D. iesniegums 

4. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

 4.1. Ā.Š. iesniegums 
 4.2. V. J. iesniegums 

 4.3. L. K. iesniegums 

 4.4. H. Ž. iesniegums 
 4.5. D. T. iesniegums 

 4.6. Ē. F. iesniegums 

             4.7. I. S. iesniegums 
5. Par zemes nomas līgumu 

6. Par telpu nomas līguma slēgšanu 

 

7. Par  deklarētās dzīvesvietas anulēšanu un deklarēšanos 
            7.1. I. V. iesniegums 
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            7.2. I. V. iesniegums 

8. Par vienreizēju sociālo pabalstu 

9. Par pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumiem 
10.Par informācijas uzturēšanu Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā nolikuma apstiprināšanu 

 

Balsojums par dienas kārtību:  
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 Pieturēties pie izsludinātās sēdes darba kārtības un papildināt ar 

 

11. Par nekustamā īpašuma „Vaiņodes internātpamatskola” nodošanu lietošanā Vaiņodes 

internātpamatskolai 
12. Par komitejas vadītāja atalgojumu 

13. Par dzīvokļa piešķiršanu 

14. Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemei 
15. Par zemes ierīcības projekta „Valsts mežs Poligons” apstiprināšanu 

16. Par lēmuma atcelšanu 19.09.2013. protokolā Nr.8. 6p. „ Par nomas līguma slēgšanu adresē Ceriņu 

iela 30-1 un Ceriņu iela 30-2 ” 
17. Par finansiālo atbalstu fonda „Sibīrijas bērni ”grāmatas izdošanai un dokumentālās filmas 

veidošanai 

18. Par V. R.  iesniegumu. 

 

 
 

1.p. 

Par Saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada 

administratīvā teritorijā 2014. gadā” projektu 

 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Iesniegts saistošo noteikumu “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Vaiņodes novada 

administratīvā teritorijā 2014. gadā” lēmumprojekts. 
 

1. Projekta nepieciešamības pamatojums – Saistošo noteikumu projekts izstrādāts, lai noteiktu vienotu 

nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2014. gadā 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem; 

2. Īss projekta satura izklāsts – Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91 

apakšpunktu, ar nekustamo īpašuma nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 

pārsniedz 25 m2  un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem 
noteikumiem, izņemot garāžas; Pārejas noteikumu 40.2 punkts, pašvaldībai, izdodot saistošos 

noteikumus, kurus tā publicē pirmstaksācijas gada 1. novembrim ir tiesības 2014. gadā piemērot  

nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu zemei vai saglabāt nodokļa apmēru zemei iepriekšējā gada 
līmenī, kā arī noteikt šā pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas nosacījumus.  2014. gadu. 

5. pants. Atvieglojumi nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem (3) Pašvaldības var izdot saistošos 

noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām. Šādi saistošie noteikumi stājas spēkā likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu – Noteikumu projektam nav tiešas 

ietekmes uz pašvaldības budžetu 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā - Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu tiesiskais regulējums, ir 

novada administratīvās teritorijas deklarētie iedzīvotāji un Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā 

esoši NĪ īpašnieki 



Informācija par administratīvajām procedūrām un konsultācijām ar privātpersonām – Institūcija, kurā 

privātpersona var vērsties ir saistošo noteikumu piemērošanā ir pašvaldības dome; Saistošo noteikumu 

izstrādes procesā nav notikušas konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem. 
Pamatojoties uz Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91 apakšpunktu, 5.panta 

(3) daļu, Pārejas noteikumu 40.2 punktu un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu 

komitejas sēdes lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  

PAR –8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Ķempe, 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

1.1. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.7 „Nekustamā īpašuma nodokļa 

piemērošana Vaiņodes novada administratīvā teritorijā 2014.gadā”, nosakot: 

1.1.1. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014. gadā saglabāt nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojumu zemei 25% apmērā. 

1.1.2. Vaiņodes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā neaplikt ar nekustamā 

īpašuma nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m², izņemot 
garāžas. 

1.1.3. Piešķirt atvieglojumus, samazinot nekustamā īpašuma nodokļa likmi daudzbērnu 

ģimenēm, nekustamā īpašuma nodokļa objektiem — dzīvojamām mājām, neatkarīgi no tā, vai 
tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās 

ēkās, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana, 50% apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa 

summas, bet ne vairāk kā EUR 426.86 (Ls 300.00) par personu, šādos gadījumos: 

1) personām (pašām vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam  ir trīs vai vairāk nepilngadīgi 
bērni, bet vecumā līdz 24 gadiem, ja bērns turpina mācīties vai studēt (iesniedzot izziņu 

no mācību iestādes), attiecas arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni); 

2) personai vai tās laulātajam uz 2014.gada 1. janvāri ir kopēja deklarētā adrese ar 
vismaz trijiem no šiem bērniem;  

3) atvieglojumus piešķir arī, ja īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem 

bērniem.  
1.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā Likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā. 

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

1.4. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs darba 

dienu laikā pēc to parakstīšanas. 
1.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

2.p. 

Par zemes ierīcības plāna „Jumači” apstiprināšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

Pamats: SIA “Metrum”, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris, Rīga, iesniegums saņemts Nr. 3-6/999 , 16. 
oktobrī  Vaiņodes novada domē ar lūgumu izskatīt saskaņot un pieņemt lēmumu par sagatavoto zemes 

ierīcības projektu.  

 

Konstatēts: Pamatojoties uz Vaiņodes novada domes lēmumu protokola Nr.6 izraksta 1.p. “Par 
zemesgabalu robežu pārkārtošanu, NĪ sadalīšanu un robežu pārkārtošanu, NĪ nosaukuma piešķiršanu” 

un darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, Vaiņodes novada teritorijas plānojumu, 

Vaiņodes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

  
Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7.punkts, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā 
pašvaldībā;  

9.8.punkts, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

30. punkts, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām 



un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo 

aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām izdara attiecīgu 

spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu 
noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētie projekta izstrādes 

nosacījumi, zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu 

aizsardzības un teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta 
reģionālajā dienestā saskaņotajā projekta grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par 

projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus.   

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

2.1. Apstiprināt SIA „Metrum”, reģ. Nr. 40103606098 iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Jumači”. 

2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

3.p. 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

3.1.K.  K. zemes nomas līgums 

Nepieciešams izdarīt grozījumus 2011. gada novembra zemes nomas līgumā Nr.238, precizēt punktā 

1.1. 0,9 ha platību, labojot uz  0,5330 ha. 
 

Konstatēts: uz iznomātā zemesgabala ar kad. Nr. 6492 005 0152, ar nosaukumu “Starpgabals”,, uz 

zemesgabala 0,3670 ha platībā atrodas dzīvojamās mājas “Augustes 9” iedzīvotājiem piederošas ēkas 

– šķūņi, garāža. Zemesgabala kopējā platība 0,9 ha. 
 

Likumu “Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos. 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1.1.Izdarīt grozījumus 2011. gada 22.novembra zemes nomas līgumā Nr.238 noslēgtu ar K. K. par 

zemes gabalu ar nosaukumu „ Starpgabals” ar kad. Nr. 6492 005 0152,, precizēt punktā 1.1. 0,9 ha 
platību, labojot uz  0,5330 ha. 

3.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 

3.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.  
 

3.2. D. T. zemes nomas līgumā 

Nepieciešams izdarīt grozījumus 2013. gada 5. marta zemes nomas līgumā Nr.250  un precizēt  punktā 
1.1. platību 1,58 ha  uz 1,2050 ha. 

 

Konstatēts: uz iznomātā zemesgabala ar kad.Nr. 6492 005 0217, ar nosaukumu „ Personīgās 

palīgsaimniecības Jaunmājas”, 0,375 ha, atrodas dzīvojamās mājas “Auguste 9” iedzīvotāju šķūņi un ir 
ierīkotas siltumnīcas.  Kopējā zemesgabala platība 1,7ha. 



 

Likumu “Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 
Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.2.1. izdarīt grozījumus 2013. gada 5. marta zemes nomas līgumā Nr.250 noslēgtu ar D. T.  par 
zemesgabalu ar nosaukumu „ Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”   kad.Nr. 6492 005 0217 ,  un 

precizēt  punktā 1.1. platību 1,58 ha  uz 1,2050 ha. 

3.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

3.3. V.  D. iesniegums 

 

Pamats: V. D. , p.k. ……………. Vaiņodē Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums Nr. 3-6/989, 

saņemts Vaiņodes novada domē 15.10.2013, ar lūgumu ļaut atteikties no nomas zemes 1 ha platībā, 

atstājot nomā 0,5 ha pie mājas,  nomas zeme ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 
kad. Nr. 6492 004 0132. 

 

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 004 
0132, kopējā platība 11,9 ha platībā, pārējā zemes daļa ir iznomāta. Zemes nomas līgums Nr. 176 ar 

V. D.  noslēgts 2010. gada 26. jūlijā un ir spēkā līdz 2014. gada 31. decembrim. Nomas līgums 

apliecina, ka konkrētai personai ir iznomāts zemesgabals ar kad. Nr. 6492 004 0132, ar nosaukumu 
“Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 1,5 ha platībā. 

 

Likumu “Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 
gadījumos. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 
Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.3.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 26.jūlija zemes nomas līgumā Nr. 176  noslēgtu ar V. D. par 

zemesgabalu ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. Nr.  6492 004 0132, 

1.26 ha platībā un līguma 1.1 punktā aizstāt platību „1.5 ha” ar platību „0.5 ha”. 

3.3.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
3.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 

 



 

 

 

4.p. 

Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/ziņo: O.Jurjevs/ 

 

4.1 Ā. Š. iesniegums 

Pamats: Ā. Š., p.k. …………… Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums Nr. 3-6/901, saņemts 
17.09.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt 1/5 domājamās daļas no 0,3665 ha 

zemes ar nosaukumu “Starpgabals”, kad. apz. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai. 

 

Konstatēts: Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu” I nodaļas, 4.p., kurš nosaka, ka “Zemes nomas līgumu par apbūvētu 

publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai 
lietotāju.”,  11.punktu, “ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas 

līgumu, iznomātājam ir tiesības pieprasīt piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.” 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

4.1.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar Ā.  Š. par zemes gabala „Starpgabals” 1/5 daļu, 0.3665 ha 

platībā kad.Nr. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai 
4.1.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.oktobrim 

     4.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   
izpildei. 

 

4.2. V. J. iesniegums 

 
Pamats: V. J., p.k. ……………………. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/900, 

saņemts 17.09.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt 1/5 domājamās daļas no 

0,3665 ha zemes ar nosaukumu “Starpgabals”, kad. apz. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai. 

Konstatēts: Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”  I nodaļas, 4.p., kurš nosaka, ka “Zemes nomas līgumu par apbūvētu 

publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai 

lietotāju.”,  11.punktu, “ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas 

līgumu, iznomātājam ir tiesības pieprasīt piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.” 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.2.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar V. J. par zemes gabala „Starpgabals” 1/5 daļu, 0.3665 ha 

platībā kad.Nr. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai 

4.2.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
4.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.oktobrim 

     4.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 



 

4.3. L. K. iesniegums 

 
Pamats: L.  K. , p.k. ………………. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/903, saņemts 

17.09.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt 1/5 domājamās daļas no 0,3665 ha 

zemes ar nosaukumu “Starpgabals”, kad. apz. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai. 

Konstatēts: Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”  I nodaļas, 4.p., kurš nosaka, ka “Zemes nomas līgumu par apbūvētu 

publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai 

lietotāju.”,  11.punktu, “ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas 

līgumu, iznomātājam ir tiesības pieprasīt piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.” 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 
lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
4.3.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar L. K. par zemes gabala „Starpgabals”1/5 daļu, 0.3665 ha 

platībā kad.Nr. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai 

4.3.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 
4.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.oktobrim 

     4.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 
 

4.4. H. Ž. iesniegums 

Pamats: H. Ž., p.k. ……………., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/904, saņemts 

17.09.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt 1/5 domājamās daļas no 0,3665 ha 
zemes ar nosaukumu “Starpgabals”, kad. apz. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai 

Konstatēts:  

Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas personas zemes 

nomu”  I nodaļas, 4.p., kurš nosaka, ka “Zemes nomas līgumu par apbūvētu publiskas personas 

zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju.”,  
11.punktu, “ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas līgumu, 

iznomātājam ir tiesības pieprasīt piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.” 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.4.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar H. Ž.  par zemes gabala „Starpgabals”1/5 daļu, 0.3665 ha 

platībā kad.Nr. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai 
4.4.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.oktobrim 

     4.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 
 

4.5. D. T. iesniegums 

Pamats: D. T., p.k. …………………, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/902, saņemts 
17.09.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt 1/5 domājamās daļas no 0,3665 ha 

zemes ar nosaukumu “Starpgabals”, kad. Nr. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai.  

 



Konstatēts: Pamatojoties uz 30.10.2007 MK noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par publiskas 

personas zemes nomu”  I nodaļas, 4.p., kurš nosaka, ka “Zemes nomas līgumu par apbūvētu 

publiskas personas zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai 

lietotāju.”,  11.punktu, “ja ēkas īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai lietotājs atsakās noslēgt nomas 

līgumu, iznomātājam ir tiesības pieprasīt piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.” 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

4.5.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar D. T.  par zemes gabala „Starpgabals”1/5 daļu, 0.3665 ha 

platībā kad.Nr. 6492 005 0152, piederošo ēku uzturēšanai 
4.5.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.5.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.oktobrim 

     4.5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 
 

4.6. Ē. F. iesniegums 

Pamats: Ē. F., p.k. ……………….. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums Nr. 3-6/431, saņemts 
24.05.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt zemesgabalu ar kad.Nr. 6492 004 0152, 

1,5 ha platībā, kuru iepriekš iznomāja I.  N. un apm. 0,3 ha atlikušo gabalu. 

 
Konstatēts: zemesgabals ar kad. Nr. 6492 004 0152, ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”, kopējā platībā 5,2 ha, šobrīd iznomāti 3,4 ha (G. B. 1,5 ha, V. B. 0,6 ha, V. F. 1,3 ha). 

I.N. 2013. gada 24.janvārī atteikusies no šī zemes  un pašreiz neviens to neizmanto. 

 
Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735, “Noteikumiem par publiskas  personas zemes 

nomu”, 17.punktu  un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.6.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar Ē. F. par zemes gabalu „Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas”, 1,8  ha platībā kad.Nr. 6492 006 0125 lauksaimniecības vajadzībām. 
4.6.2. Noteikt nomas maksu 1.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.6.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.oktobrim 

     4.6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   
izpildei. 

 

4.7. I. S. iesniegums 

  
Pamats: I. S., p.k. ……………… Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/993, saņemts 15.10.2013 

Vaiņodes novada domē, ar lūgumu atļaut iznomāt no pašvaldības mazdārziņu, ko iepriekš iznomāja J. 

B., 0.06 ha platībā ar kad. Nr. 6454 004 0361, nosaukumu “Centra mazdārziņi”. 
 

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platība 

2,43 ha, kura ir iznomāta vairākiem Embūtes pag. iedzīvotājiem mazdārziņu ierīkošanai. 15.10.2013. 
saņemts iesniegums Nr. 3-6/992, no J. B. ar labprātīgu vēlmi atteikties no iznomātā zemes gabala ar 

kad. Nr. 6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 0.06 ha platībā. 

 

Pamatojoties uz 30.10.2007, MK noteikumiem Nr. 735, “Noteikumiem par publiskas  personas zemes 
nomu”, 17.punktu un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 



 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 
Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
4.7.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar I. S. par zemes gabalu „Centra mazdārziņi”, 0.06  ha platībā 

kad.Nr.  6454 004 0361,mazdārziņa ierīkošanai 

4.7.2. Noteikt nomas maksu 0.5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

4.7.3. Līguma darbības termiņš līdz 2018.gada 31.oktobrim 
     4.7.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   

izpildei. 

 

5.p. 

Par  zemes nomas līgumu 

/ziņo: komitejas vadītājs O. Jurjevs/ 

 

Pamats: J. B. p.k. …………………. Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/992, saņemts Vaiņodes 

novada domē 15.10.2013, ar lūgumu atļaut atteikties no iepriekš iznomātā mazdārziņa 0.06 ha platībā. 
Kad. Nr. 6454 004 0361, ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”. 

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, kopējā platība 

2,43 ha, kura ir iznomāta vairākiem Embūtes pag. iedzīvotājiem mazdārziņu ierīkošanai. Nomas 
līgums Nr.28, noslēgts ar J. B. no 2010. gada 15. marta līdz 2014. gada 31. decembrim, kurš apliecina, 

ka J. B. ir iznomāti trīs mazdārziņi ar kopējo platību 0,18 ha, ar kad. apz. 6454 004 0361, ar 

nosaukumu “Centra mazdārziņi” un no viena mazdārziņa 0.06 ha platībā J. B. atsakās. 

 

Pamatojoties uz iepriekš minēto un 16.10.2013. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

5.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 15.marta zemes nomas līgumā Nr. 28  noslēgtu ar J. B. par 

zemesgabalu ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. Nr.  6454 004 0361, un līguma 1.1 punktā 

aizstāt platību „0.18 ha” ar platību „0.12 ha”. 
5.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam   izpildei. 

 

6.p. 

Par telpu nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: V. Jansons 

 

D. M. iesniegums 

Pamats: D. M. p.k…………. iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 16.10.2013., iereģistrēts ar 
Nr.3-6/994,  ar lūgumu iznomāt telpas „Annenieki 1”- 4, . D. M.  apņemas veikt par saviem līdzekļiem 

kosmētisko remontu, uzturēt dzīvokli labā kārtībā un savlaicīgi maksāt nomas maksu. 

 

Priekšlikums: Slēgt nomas līgumu , nosakot nomas maksu Ls 0,20 m2 (0,28 EUR/m2 ) 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

6.1. Slēgt telpu nomas līgumu ar  D. M. p.k……….. adresē „ Anennieki 1”-4. 
6.2. Līguma darbības termiņš uz 5 gadiem, t.i. līdz 2018.gada 31.oktobrim. 

6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams domes juristam S. Volkovai līguma sagatavošanai. 

 

 

 



7.p. 

Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu un deklarēšanos 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

7.1. I. V. iesniegums 
Pamats: I. V. iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 23.09.2013., iereģistrēts ar Nr.3-6/917,  ar 

lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu Dz. V., ………………… 

A.D. p.k. ………. ……………. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes 

novada domē 23.10.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1023, ar piekrišanu  atļaut  deklarēt dzīvesvietu ……, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. …………. 

 

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 – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
7.1.1. Anulēt Dz.V. p.k. ………. deklarēto dzīvesvietu ………., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

7.1.2. Atļaut Dz. V. p.k. ……… deklarēt dzīvesvietu  ……….., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

7.1.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
7.1.4. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

7.1.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā 

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 
          7.1.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

7.2. I. V. iesniegums 

Pamats: I. V.  iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 23.09.2013., iereģistrēts ar Nr.3-6/918,  ar 
lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu R. J. ,kurš  deklarējis savu dzīvesvietu manā nekustamajā 

īpašumā  ………. Minētajā adresē R. J. nav nekad dzīvojis. I.  V.  īpašumu mantojusi……..  

D. J.  p.k. ……… dzīv. ………., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 23.10.2013., iereģistrēts ar Nr. 3-6/1022, ar piekrišanu atļaut deklarēt dzīvesvietu ……….. 

Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. dēlam R. J. 

 
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. 

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


(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 – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

7.2.1. Anulēt R. J. p.k. …………, deklarēto dzīvesvietu …….., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

7.2.2. Atļaut R. J. p.k. ……… deklarēt dzīvesvietu  …… Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
7.2.3. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 

7.2.4. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

7.2.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā 

rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā. 
          7.2.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

 

8.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ ziņo : V. Jansons / 

 

Pamats: Vaiņodes novada sociālā dienesta  2013.gada 15.oktobra lēmums, Protokols Nr.21, 7.p. „Par 

…….iesnieguma izskatīšanu” ar lūgumu piešķirt vienreizējo sociālo pabalstu slimnīcas izdevumu 
segšanai……… 

 

 
Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, kurā noteikti 

pašvaldības sociālā dienesta uzdevumi, 12.pantu, kurā noteikti pašvaldības sociālā dienesta tiesības un 

pienākumi, un uz Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums prot.nr. 4, III. nod., 
1.p.) saistošiem noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 30. 

punktu, kurā noteikts, ka Vaiņodes novada dome sniedz materiālo pabalstu tās administratīvajā 

teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem: 

30.1. pensionāriem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 
30.2. 1. un 2. grupas invalīdiem, kuri atbilst trūcīgā vai maznodrošinātā statusam; 

30.3. trūcīgām ģimenēm (personām). 

31. Pamatojums pabalsta saņemšanai ir iesniegums un medicīnisko izdevumu apliecinošs dokuments – 
stingrās uzskaites kvīts un čeki, par tekošo gadu. 

32. Slimnīcu atmaksai, ārstēšanās izdevumiem un medikamentiem 50% apmērā no maksājumu 

apliecinošos dokumentos uzrādītās summas, bet ne vairāk kā Ls 30,00 (trīsdesmit lati 00 santīmi). 
Vienai personai nepārsniedzot Ls 50, 00(piecdesmit lati 00 santīmi) viena kalendārā  gada laikā. 

 

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 

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


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, 

veselības un sociālo jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu.  

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

8.1. Piešķirt  ………….vienreizēju sociālo pabalstu slimnīcas izdevumu segšanai Ls 25,00 ( divdesmit 

pieci lati, 00 sant.) no sociālā budžeta. 

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā 
izpildei 

 

9.p. 

Par pašvaldības sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu 

/ziņo : V. Jansons/ 

 

Iesniegts Vaiņodes novada domes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu projekts. 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

9.1. Apstiprināt Vaiņodes novada domes sniegto pakalpojumu izcenojumus ar 2013.gada 1.novembri.  

9.2. Izvietot Vaiņodes novada domes sniegto pakalpojumu izcenojumus redzamā vietā domes ēkā un 

Embūtes pagasta pārvaldē. 
 

10.p. 

Par informācijas uzturēšanu Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā nolikuma apstiprināšanu 

/ziņo: komitejas vadītāja A. Jaunzeme / 

 

Jautājums nav sagatavots un tā izskatīšana tiek atlikta. 
 

 

11.p. 

Par nekustamā īpašuma „Vaiņodes internātpamatskola” nodošanu lietošanā Vaiņodes 

internātpamatskolai 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Pamats: 30.09.2013. Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta iesniegums Nr. 1-12.1/65, 

saņemts Vaiņodes novada domē 30.09.2013., iereģistrēts ar Nr.3-6/936, ar lūgumu nodot Vaiņodes 

novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ”Vaiņodes internātpamatskolas” ar adresi Raiņa iela 
60 valdījumā. 

 

Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu „Vaiņodes internātpamatskola” ar adresi: Raiņa iela 

60, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra numuru 6492 006 0641, kas sastāv no zemes 
gabala 9.3074 ha platībā, uz zemes gabala atrodas 9 (deviņas) ēkas. Saskaņā ar Liepājas tiesas 

zemesgrāmatu nodaļas, Vaiņodes pagasta zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000457507 ierakstu 

nekustamā īpašuma „Vaiņodes internātpamatskola”, ar adresi Raiņa iela 60, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., īpašnieks Vaiņodes novada pašvaldība. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir 



Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Minētais nekustamais īpašums veic Internātpamatskolas 

funkcijas.  

 
Ar 2013.gada 30.septembra Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu, Protokols Nr.9, 4.p., 

Vaiņodes internātpamatskolai tika nolemts Vaiņodes internātpamatskolai nodot bezatlīdzības lietošanā 

nekustamo īpašumu „Vaiņodes internātpamatskolas”. Zemesgrāmata atteica, reģistrēt zemesgrāmatā 
bezatlīdzības lietošanas līgumu, jo Civillikuma 1947.panta izpratnē līgums, ar kuru kādam nodot lietu 

bez atlīdzības, bet noteiktai lietošanai tulkojams kā patapinājums (lietošanas aizdevums), bet 

patapinājums ir saistību tiesība un tā nav nostiprināma zemesgrāmatā, jo neattiecas uz Zemesgrāmatu 

likuma 31. un 44. pantā minētajām tiesībām, kurām sakars ar nekustamo īpašumu,  tādēļ minētais 
domes lēmums būtu atceļams. 

 

Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 5. panta otrās daļas 5) publiska persona savu mantu 
nodod privātpersonai vai kapitālsabiedrībai tai deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu pildīšanai, arī 

publiskas personas pakalpojumu sniegšanai; 

Civillikuma 1038.pants nosaka, Īpašnieks var viņam piederošo lietu valdīt, iegūt tās augļus, izlietot to 

pēc sava ieskata savas mantas pavairošanai un vispār to lietot visādā kārtā, kaut arī no tam rastos 
zaudējums citai personai. 

1130. Servitūts ir tāda tiesība uz svešu lietu, ar kuru īpašuma tiesība uz to ir lietošanas ziņā aprobežota 

kādai noteiktai personai vai noteiktam zemes gabalam par labu. 
1131. Servitūts, kas nodibināts par labu noteiktai fiziskai vai juridiskai personai, ir personālservitūts; 

1190. Lietojums ir kādam piešķirta tiesība saņemt labumu no svešas lietas, to lietojot un dabūjot no tās 

augļus. 
1191. Par lietojuma priekšmetu var būt visāda manta. 

1231. Servitūtus nodibina: 1) ar likumu; 2) ar tiesas spriedumu; 3) ar līgumu vai testamentu. 

1232. Ar līgumu vai testamentu iegūt nekustamam īpašumam par labu servitūtu vai arī viņu ar to 

apgrūtināt var tikai viņa īpašnieks. 
 

Pamatojoties uz iepriekš minēto, 

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Atcelt 2013.gada 30.septembra Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu, Protokols Nr.9, 

4.p. „Par nekustamā īpašuma „Vaiņodes internātpamatskola” nodošanu Vaiņodes internātpamatskolai 
bezatlīdzības lietošanā”. 

11.2. Ar 2013.gada 24.oktobri nodot Vaiņodes internātpamatskolai lietojuma tiesības uz nekustamo 

īpašumu ar nosaukumu „Vaiņodes internātpamatskola”, adrese: Raiņa iela 60, kas atrodas Vaiņode, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kadastra numuru 6492 006 0641, ar kopējo platību 9.3074 ha, ar 9 

(deviņām) ēkām, kuras atrodas uz zemes gabala. 

11.3. Līguma darbības termiņš 10 gadi, t.i., līdz 2023.gada 31.oktobrim, ar tiesībām līgumu nostiprināt 

zemesgrāmatā. 
11.4. Uzdot domes juristam sagatavot lietojuma tiesību līgumu. 

11.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes internātpamatskolas direktoram, Valsts zemes 

dienestam, SIA „Vides investīciju fondā” un Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
11.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža 

Liepājā, Lielā ielā 4. 
 

12.p. 

Par komitejas vadītāja atalgojumu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 12. un 13.punktā noteikts, ka dome var izskatīt 

jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 12) noteikt atlīdzību 
par deputāta pienākumu pildīšanu, kā arī šīs atlīdzības izmaksāšanas un ar deputāta darbību saistīto 



izdevumu atlīdzināšanas kārtību un noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības 

administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un 

darbinieku atlīdzību. 
Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants. Administratīvo aktu izdošanas, 

uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkciju veikšanas un līgumu slēgšanas ierobežojumi  

(1) Valsts amatpersonai ir aizliegts, pildot valsts amatpersonas pienākumus, sagatavot vai izdot 
administratīvos aktus, veikt uzraudzības, kontroles, izziņas vai sodīšanas funkcijas, slēgt līgumus vai 

veikt citas darbības, kurās šī valsts amatpersona, tās radinieki vai darījumu partneri ir personiski vai 

mantiski ieinteresēti. 

(6) Šā panta pirmajā daļā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz: 
2) pašvaldības domes deputātiem gadījumos, kad minētās valsts amatpersonas piedalās attiecīgi 

pašvaldības domes lēmuma pieņemšanā par sava atalgojuma noteikšanu vai sevis iecelšanu, ievēlēšanu 

vai apstiprināšanu amatā. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra Ķempe, Sandra 

Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS –1 ( Aiga Jaunzeme) 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

12.1. Ar 2013.gada 01.oktobri noteikt domes deputāta, kurš nestrādā pašvaldības domē un vada kādu 
no komitejām, atalgojumu Ls 100.00( viens simts lati 00 santīmi) plus nostrādātās stundas, pirms 

nodokļu nomaksas, mēnesī. Stundu likme Ls 6,00 (seši lati 00 santīmi). 

12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 

13.p. 

Par dzīvokļa piešķiršanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

E. A. iesniegums 

Pamats: Komunālās nodaļas vadītāja Edgara Audera, p.k. ……………. Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/1026, saņemts 24.10.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu 

piešķirt  V. P. dzīvokli ……….. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Iepriekšējais dzīvoklis  

………. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ugunsgrēkā ir izdedzis . Deklarēsies 2 personas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 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 – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Sandra Grosberga, 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

13.1. Piešķirt  V. P. , p.k….., dzīvokli  …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

13.2.Dzīves vieta jādeklarē viena mēneša laikā t.i. līdz 25.11. 2013. 
13.3 V. P.  slēgt īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

13.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



14.p. 

Par  zemes lietošanas mērķa noteikšanu nomas zemei 

/ziņo: V.Jansons/ 

Pamats: Valsts Meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības, reģ. Nr. 90000057795,juridiskā 

adrese: Dārza iela 8, Kuldīga, Kuldīgas nov., iesniegums Nr. 3-6/1000, saņemts 16.10.2013, 
informējot, ka Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība uzsākusi dokumentu kārtošanu 

tās bilancē esošā uguns novērošanas torņa, kas atrodas Vaiņodes novadā, Embūtes pagastā uz L. D. 

piederošā īpašuma “Krīvaiši” (kad. apz. 6454 005 0050) zemes, reģistrēšanai zemesgrāmatā uz valsts 

vārda LR Zemkopības ministrijas personā. Šobrīd sagatavošanā ir zemes nomas līgums ar īpašnieci, kā 
arī SIA “Metrum” ir pasūtīta nomas zemes gabala uzmērīšana. Nomas zemes plāna reģistrēšanai 

Valsts zemes dienestā būs nepieciešams pašvaldības lēmums par lietošanas mērķa noteikšanu nomas 

zemes platībai. Ņemot vērā iepriekšminēto, valsts Meža dienesta Dienvidkurzemes  virsmežniecība 
lūdz noteikt lietošanas mērķi nomas zemei, kas nepieciešama uguns novērošanas torņa uzturēšanai un 

atrodas Vaiņodes novadā, Embūtes pagastā L. D.  piederošā īpašumā “Krīvaiši”.  

Konstatēts: NĪ “Krīvaiši”, 59,7 ha platībā, atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov., īpašnieks ir L.D., p.k. 
…… Valsts Meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības iesniegumam pievienots L.D. SIA 

“Metrum” Liepājas birojam adresētā iesnieguma kopija, kurā viņa lūdz izgatavot zemes vienības daļas 

robežplānu saskaņā ar grafisko pielikumu īpašumam “Krīvaiši” kad. apz. 6454 005 0050, zemes 

vienības grafiskais attēls un inženierbūves kadastrālā uzmērīšanas lieta.  
Piešķiramais lietošanas mērķis ir Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, 

ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve, NĪLM kods 0906. 

Pamatojoties uz MK 2006. gada 20. jūnija noteikumiem Nr. 496, “Nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma 

lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, 2.pielikuma “NĪLM klasifikācijas struktūras un 

paskaidrojumiem”, kas nosaka, ka NĪLM  ar kodu 0906 ir Valsts aizsardzības nozīmes objektu, 
drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve, tā 

piešķirama apbūvētām zemes vienībām, uz kuras esošās ēkas galvenais lietošanas veids ir “Citas, 

iepriekš neklasificētas, ēkas” - zeme zem šīm ēkām un ar tām saistītām palīgēkām, kā arī šo teritoriju 

iekšējā transporta, apkalpojošo inženierkomunikāciju, būvju uzturēšanai izmantojamās zemes. 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
14.1. Noteikt  NĪ „ Krīvaiši”, ar kadastra numuru 6454 0030050, 0,15 ha platībā, zemes lietošanas 
mērķi: Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, 

robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve, NĪLM kods 0906. 

14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienestā un Vaiņodes novada pašvaldības zemes 
lietu speciālistam izpildei. 
 

 

15.p. 

Par zemes ierīcības projekta „ Valsts mežs  Poligons” apstiprināšanu 

/ziņo : V. Jansons/ 

 
Pamats: SIA “Latvijasmernieks.lv”, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, iesniegums Nr.3-6/1002, 

saņemts 18.10.2013, Vaiņodes novada domē, ar lūgumu iepazīties ar zemes ierīcības projektu un 

pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma, “Valsts mežs Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, 
ar kad. apz. 6454 003 0108 sadalīšanu. 

Konstatēts: zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz Vaiņodes novada domes lēmumu,  

2013. gada 28. jūnija protokola Nr.2 izraksta 4.p. “Par zemes gabala Valsts mežs Poligons” sadalīšanu” 

un darba uzdevumu zemes ierīcības projekta izstrādei, Vaiņodes novada teritorijas plānojumu, 
Vaiņodes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 



  

Zemes ierīcības projekts izstrādāts atbilstoši 12.04.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 288 

“Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 9.7.punkts, zemes ierīkotājs iesniedz projektu vietējā 
pašvaldībā;  

9.8.punkts, vietējā pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu. 

30. punkts, pēc projekta grafiskās daļas saskaņošanas ar šo noteikumu 26.punktā minētajām personām 
un institūcijām, kā arī Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu vietējā pašvaldība izdod administratīvo 

aktu par projekta apstiprināšanu un uz visām projekta grafiskās daļas izdrukām  izdara attiecīgu 

spiedoga atzīmi vai izdod administratīvo aktu par projekta noraidīšanu. Vietējā pašvaldība projektu 

noraida, ja projekta izstrādē nav ievēroti šo noteikumu 9.2. apakšpunktā minētie projekta  izstrādes 
nosacījumi, zemes ierīcības, teritorijas plānošanas, būvniecības, vides un kultūras pieminekļu 

aizsardzības un teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības vai Valsts zemes dienesta 

reģionālajā dienestā saskaņotajā projekta grafiskajā daļā izdarītas izmaiņas. Administratīvajā aktā par 
projekta noraidīšanu norāda noraidīšanas iemeslus.   

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 
Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
15.1. Apstiprināt SIA „Latvijasmernieks.lv”, reģ. Nr. 40003783960 iesniegto zemes ierīcības projektu 

nekustamajam īpašumam „Valsts mežs Poligons”. 

15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei. 
 

 

16.p. 

Par lēmuma atcelšanu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 
Sakarā ar neprecīziem datiem, nepieciešams atcelt 19.09.2013. Vaiņodes novada domes lēmumu, 

protokols Nr. 8, 6.p. „Par nomas līguma slēgšanu adresē Ceriņu iela 30 dzīv.1 un Ceriņu iela 30 dzīv. 

2”.  

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 
pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos. 

 

Atklāti balsojot:  
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

16.1. Atcelt 19.09.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu protokolā Nr. 8, 6. punkts „Par nomas 

līguma slēgšanu adresē Ceriņu iela 30 dzīv.1 un Ceriņu iela 30 dzīv. 2 ”. 
16.2. Uzdot izpilddirektoram E. Juzupam un komunālās nodaļas vadītājam E. Auderam veikt ēku 

inventarizācijas Ķiršu, Dīķu, Ceriņu un Kalna ielas mājām. 

 

17.p. 

Par finansiālo atbalstu fonda „Sibīrijas bērni ”grāmatas izdošanai un dokumentālās filmas 

veidošanai 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Pamats: Fonda „ Sibīrijas bērni ” dibinātājas , valdes locekles Dzintras Gekas- Vaskas vēstule Nr. 3-

6/1013 saņemta 21.10.2013. Vaiņodes novada domē ar lūgumu finansiāli atbalstīt grāmatas „ Sibīrijas 



bērni „ tulkošanu un izdošanu krievu valodā un dokumentālās filmas „ Kur palika tēvi? ”veidošanu. 

Fonds „Sibīrijas bērni” apņemas visos reklāmas materiālos minēt Vaiņodes novada domes atbalstu. 

Priekšlikums: Atbalstīt ar  Ls 50,00 (piecdesmit lati,00sant.) 
 

Likums “Par pašvaldībām” 12. pants. 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. 21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās 

pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos 

gadījumos. 
 

Atklāti balsojot:  

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 
Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

17.1. Atbalstīt fondu „Sibīrijas bērni“ pārskaitot Ls 50,00 (piecdesmit lati 00 sant.) nodibinājuma 
norēķinu kontā, no pamata budžeta. 

17.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
 

 

S. Ķempe ierosina savākt materiālus par Vaiņodes iedzīvotājiem, kas bijuši represēti. 
V. Jansons ierosina šo uzdevumu uzdod muzeja vadītājai Aldai Prūsei. 

 

18.p.  

Par V.R. iesniegumu 

/ziņo: V.Jansons/ 

 

Pamats: V. R. p.k……  iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 03.10.2013., iereģistrēts ar Nr.3-

6/950,  ar lūgumu anulēt deklarēto dzīvesvietu K. T. p.k. …….. ,kurš deklarējis savu dzīvesvietu manā 

nekustamajā īpašumā  …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  …… 

 
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 – 8 (Visvaldis Jansons, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis, Aigars Dīks, Sandra 

Ķempe, Sandra Grosberga, Teodors Roze); PRET – nav; ATTURAS – nav,  

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

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


 

18.1. Anulēt  dzīvesvietu K. T. p.k. ……, deklarēto dzīvesvietu …..Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

18.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. 
18.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā. 

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

Lielā ielā 4, Liepājā. 
18.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā. 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 1620 

 

 

 
Sēdes vadītājs:   /paraksts/    V.Jansons 

 

 

 
 

Sēdes protokolētājs:   /paraksts/   I. Pūlīte 

 
 

Protokols parakstīts 2013.gada 31.oktobrī 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


