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LATVIJAS  REPUBLIKA

VAIŅODES   NOVADA  DOME

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435,
 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv

SĒDES   PROTOKOLS

Nr. 11

Vaiņodes novada Vaiņodē
2014.gada 22. maijā

Sēde sasaukta: plkst.1500

Sēdi atklāj: plkst.1500

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte

Piedalās – Deputāti:  Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Oļegs Jurjevs, Aigars Dīks, Teodors Roze,
Sandra Ķempe, Vitauts Pragulbickis

Nepiedalās: Sandra Grosberga  (pamatdarba dēļ), 

Uzaicināts piedalīties – izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, Sociālā dienesta vadītāja Eva
Dolbina, nekustamo īpašumu speciālists – Oskars Jēkabsons

Darba kārtība:
1. Par zemesgabala atdalīšanu
2. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanas lēmumu atcelšanu
3. Par pašvaldībai piekritīgu zemesgabalu
4. Par zemes nomas līgumu slēgšanu
5. Par grozījumu izdarīšanu zemes nomas līgumā
      5.1. I. P. iesniegums
      5.2. Biedrības Mednieku sporta klubs “VAIŅODE” iesniegums
6. Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku iela 
4 dzīv. 15. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
7. Par vienreizēju sociālo pabalstu braucienam uz Franciju
8. Par vienreizēju sociālo pabalstu
9. Par L. Š. iesnieguma izskatīšanu

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības un pievienot pie sēdes darba kārtības papildjautājumus:

10. Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam
11. Par NĪ  “ Embūtes meži” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu
12. Par konkursa “ Darīsim paši” nolikuma projektu
13. Par mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un

valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014. gadā.
14. Par grozījumu izdarīšanu Vaiņodes novada domes 2013. gada 25 aprīļa  sēdes

protokolā Nr. 8, 5.p. “ Par dzīvokļa “ Kungu iela 3-2” izpirkšanu”

1.p
Par zemesgabala atdalīšanu

/ziņo O. Jurjevs /

Pamats: V. M. p.k. ….. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums, saņemts 23.04.2014.,Vaiņodes
novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/378, ar lūgumu ļaut atdalīt no NĪ “Jaunruzeiķi”, ar kad. Nr. 6492
006 0045, kopējā platībā 21,30 ha, zemesgabalu ar kad.apz. 6492 007 0046, 3,1 ha platībā, atdalītajam
zemesgabalam piešķirt nosaukumu “Ruzeiķu ganības”, noteikt NĪLM, zeme uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods 0101, otram zemesgabalam ar kad. apz. 6492 006 0045,
18,2 ha platībā atstāt nosaukumu, “Jaunruzeiķi”, saglabāt  NĪLM ar kodu 0101 – zeme uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
Konstatēts: NĪ “Jaunruzeiķi”, kad. Nr. 6492 007 0045, kopējā platība 21,3 ha, sastāv no diviem
zemesgabaliem ar kad. apz. 6492 007 0045, 18,2 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kad.
apz. 6492 007 0045 001 un divas palīgēkas un no zemesgabala ar kad. apz. 6492 007 0046, 3,1 ha
platībā. Pielikumā pievienota skice.
Pamatojoties uz 2013. gada 28. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.4, Vaiņodes novada Teritorijas
plānojumu no 2013.g.- 2024.g., “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem” 5.3.2 sadaļas,
374.punkts, kurš nosaka, ka minimālā atļautā atdalāmā platība lauku teritorijā ir 2 ha, un grafisko daļu,
un  14.05.2014. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1.1 Atļaut no nekustamā īpašuma “ Jaunruzeiķi” ar kad. Nr. 6492 007 0045, 21.3 ha platībā, atdalīt
zemes gabalu ar kad. apz. Nr. 6492 007 0046, 3.1 ha platībā.

1.2. Atdalītajam zemes gabalam ar kad apz. 6492 007 0046, 3.1 ha platībā, piešķirt nosaukumu
„Jaunruzeiķu ganības”.
1.3. Atdalītajam zemes gabalam ar kad apz. 6492 007 0046, 3.1 ha platībā un ēkai, kas atrodas uz
minētā zemes gabala piešķirt adresi „Jaunruzeiķu ganības”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.
1.4. Atdalītajam zemes gabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: Zeme uz kura galvenā saimnieciskā
darbība ir lauksaimniecība, (0101).
1.5. Atlikušajam zemesgabalam ar kad. apz. 6492 006 0045, 18.2 ha platībā saglabāt nosaukumu
“Jaunruzeiķi “ un zemes lietošanas mērķi: Zeme uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir
lauksaimniecība, (0101).
1.6. Darba uzdevums nav nepieciešams.
1.7. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienestā un  Vaiņodes novada pašvaldības zemes
lietu speciālistam izpildei.
1.8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
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tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.

2.p.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanas lēmumu atcelšanu

/ziņo O. Jurjevs /

Pamats: Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālās nodaļa informē, ka izvērtējot informāciju par
nekustamiem īpašumiem kuriem izbeigtas zemes lietošanas tiesības un secina, ka daļai lēmums
atceļams, jo personas ir izpirkušas NĪ no “ Latvijas Hipotēku un zemes bankas”
Konstatēts: 20.03.2014. Vaiņodes novada domes sēdes Nr.7, 5.p., kurā tika izbeigtas lietošanas
tiesības vairākām personām atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas
sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 25.panta pirmās daļas 4.punktam, Juridiskajām un
fiziskajām personām, kurām zeme piešķirta pastāvīgā lietošanā, zemes pastāvīgās lietošanas tiesības
izbeidzas, ja: līdz 2011.gada 30.decembrim nav noslēgts zemes izpirkuma (pirkuma) līgums ar valsts
akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka", arī tādā gadījumā, ja līdz zemes kadastrālajai
uzmērīšanai un izpirkuma (pirkuma) līguma slēgšanai ir veikta priekšapmaksa, un 25.panta otrajai
daļai, persona, kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeidzas šā panta pirmajā daļā minētajos
gadījumos vai kurai zemes pastāvīgās lietošanas tiesības izbeigušās saskaņā ar likumu “Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos", iegūst zemes nomas pirmtiesības uz tās lietošanā bijušo zemi.
Zemes nomas līgumu slēdz uz laiku, kas nav mazāks par 10 gadiem, ja vien zemes nomnieks nevēlas
noslēgt zemes nomas līgumu uz īsāku termiņu. Ja zemes nomnieks vēlas, zemes nomas līgums tiek
pagarināts. Zemes nomniekam ir tiesības zemes nomas līgumu ierakstīt zemesgrāmatā.  Saņemta
informācija no VZD, ka tālāk minētie pretendenti, kuriem 20.03.2014. Vaiņodes novada domes sēdē
Nr.7, 5.p. tika izbeigtas zemes lietošanas tiesības, ir bijuši noslēguši līgumus ar “Latvijas Hipotēku un
zemes banku” un ir izpirkuši tālāk minētos zemesgabalus.
Nodaļa lūdz atcelt 20.12.2012 lēmuma punktā 1.2.1. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu I.S. uz
zemes vienībām “Atvari” ….., kad. apz. 6454 003 0036 un 6454 003 0037., jo īpašums ir reģistrēts
Priekules pagasta zemesgrāmatā.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 14.05.2014. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes
lēmumu

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

2.1. Atcelt 2014. gada 20. marta Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr. 7 :

2.1.1. punktu 5.1.1. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …., uz zemes gabalu „Dinsdurbes”,
kad.apz. 64540020006, 1,2 ha, Embūtes pag.
2.1.2. punktu 5.1.3. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu „Saulesgriežņi”,
kad.apz. 64540020060, 5,1 ha, Embūtes pag.
2.1.3. punktu 5.1.5. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ……, uz zemes gabalu „Zīļdārzi”, kad.
apz.64540030147, 21,3 ha, Embūtes pag.
2.1.4. punktu 5.1.7. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. ….. uz zemes gabalu „Arta”, kad.
apz.64540040127, 0,133 ha, Embūtes pag.
2.1.5. punktu 5.1.9. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., 2/6 domājamās daļas, uz zemes
gabalu „Liepu iela 4”, kad. apz. 64540040132, 0,08 ha un kad.apz. 64540040155, 0,0403ha, Embūtes
pag.
2.1.6. punktu 5.1.10. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …., 4/6 domājamās daļas, uz zemes
gabalu „Liepu iela 4”, kad. apz. 64540040132, 0,08 ha, un kad.apz. 64540040155, 0,0403ha, Embūtes
pag.
2.1.7. punktu  5.1.11. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ……, uz zemes gabalu „Dzilnas”, kad.
apz.64540040174, 4,7 ha, Embūtes pag.
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2.1.8. punktu 5.1.12. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …… uz zemes gabalu „Jaunlībenes”,
kad. apz. 64920010024, 14,78ha, Vaiņodes pag.

2.1.9. punktu 5.1.13. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu. ….., uz zemes gabalu “Pūteļi” ar kad.
apz. 64540040358, 1.68 ha, Embūtes pag.
2.1.10. punktu 5.1.14. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …., uz zemes gabalu ar kad. apz.
64920010048, 15,55 ha, Vaiņodes pag.
2.1.11. punktu 5.1.16. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …., 1/3 domājamā daļa, uz zemes
gabalu „Mašinisti”, kad.apz. 64920040059, 8,82 ha, Vaiņodes pag.
2.1.12. punktu 5.1.17 p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …., 1/3 domājamā daļa, uz zemes
gabalu „Mašinisti”, kad.apz. 64920040059, 8,82 ha, Vaiņodes pag.
2.1.13. punktu 5.1.18. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …., 1/3 domājamā daļa, uz zemes
gabalu „Mašinisti”, kad.apz. 64920040059, 8,82 ha, Vaiņodes pag.
2.1.14. punktu 5.1.20. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu ar kad.apz.
64920040240, 1,5 ha un kad.apz. 64920040241, 1,84 ha
2.1.15. punktu 5.1.21. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, ……, ½ domājamā daļa, uz zemes
gabala „Pilskalni”, kad. apz. 64920040771, 0,89 ha, Vaiņodes pag.
2.1.16. punktu 5.1.22. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu,……, ½ domājamā daļa, uz zemes
gabala „Pilskalni”, kad. apz. 64920040771, 0,89 ha, Vaiņodes pag..
2.1.17. punktu 5.1.23. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemesgabalu „Mazlācēni”,
kad. apz.64920050066, 4,82 ha, 
Vaiņodes pag.
2.1.18. punktu 5.1.25. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ……, uz „Skolas iela 2”,
kad.apz.64920060074, 0,16 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.19. punktu 5.1.27. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …., uz zemes gabalu „Čakstes iela
11”, kad. apz. 64920060168, 0,1711 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.20. punktu, 5.1.28. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu „Teātra iela
18”, kad.apz. 64920060227, 0,1546 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.21. punktu, 5.1.29. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu „Kungu iela
18”, kad. apz.,64920060266, 0,2985 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.22. punktu, 5.1.30. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., 1/3 domājamā daļa, uz zemes
gabalu „Kungu iela 20”, kad.apz. 64920060277, 0,3637 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.23. punktu, 5.1.31 p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., 1/3 domājamā daļa, uz zemes
gabalu „Kungu iela 20”, kad.apz. 64920060277, 0,3637 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.24. punktu 5.1.32. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., 1/3 domājamā daļa, uz zemes
gabalu „Kungu iela 20”, kad.apz. 64920060277, 0,3637 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.25. punktu 5.1.34. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu „Dārza iela 6”,
kad. apz. 64920060292, 0,1805 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.26. punktu 5.1.36. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ……, uz zemes gabalu „Ervīni”, kad.
apz. 64920060379, 0,8805 ha, Vaiņodes pag.
2.1.27. punktu 5.1.37. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu „Smēdes iela
1”, kad. apz. 64920060442, 0,389 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.28. punktu 5.1.38. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu „Kungu iela
26”, kad.apz. 64920060527, 0,524ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.29. punktu 5.1.39. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu ….., uz zemes gabalu „Mazkrūtaiņi”,
kad. apz. 64920070027, 34,73 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.
2.1.30. punktu 5.1.40. p. par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu 5.1.40. ……, uz zemes gabalu
„Meistari”, kad.apz. 64920080037, 1,1 ha, Vaiņodē, Vaiņodes pag.

2.2. Atcelt 2012. gada 20. decembra Vaiņodes novada domes lēmumu, protokola Nr. 23, 1.2.1.p. par
zemes lietošanas tiesību izbeigšanu …..uz sekojošiem zemes gabaliem ar nosaukumu “Atvari”, kad.
apz. 6454 003 0036, 1,9 ha platībā un ar kad. apz. 6454 003 0037, 1,2 ha platībā.

2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības Zemes lietu speciālistam un Valsts
zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai izpildei

2.4. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no tā pieņemšanas brīža



5

Liepājā, Lielā ielā 4.

3.p.
Par zemes piekritību pašvaldībai

/ziņo O. Jurjevs /

Pamats: Veicot kadastra sistēmā datu aktualizāciju atklājās, ka zemesgabals ar nosaukumu “Ceļmalas
1”, kad. apz. 6454 004 0197, 0,8 ha platībā, uz kura atrodas pašvaldībai piederoša ēka ar nosaukumu
“Ceļmalas 1”, ar kad. apz. 6454 004 0197 001, kadastra sistēmā ir reģistrēta kā valstij piekritīga
zeme.

Konstatēts: Liepājas Valsts Tehniskās Inventarizācijas Biroja 1992.gada 15.oktobra akts, kurš
apliecina, ka uz konkrēto zemesgabalu atrodas pašvaldībai piekrītoša ēka ar nosaukumu “Ceļmalas”,
ar kad. apz. 6454 004 0197 001, lai izmainītu kadastra informācijas sistēmā datus, nepieciešams
pieņemt lēmumu par zemesgabala piekritību Vaiņodes novada pašvaldībai. Pamatojoties uz
29.03.1995 likumu „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
zemesgrāmatās”, 3. panta (2) Zemes reformas laikā pašvaldībām piekrīt un uz attiecīgās pašvaldības
vārda zemesgrāmatās ierakstāma zeme, kura 1940.gada 21.jūlijā piederēja fiziskajām un juridiskajām
personām, ja šīs personas par zemi saņēmušas kompensāciju, nav pieprasījušas atjaunot īpašuma
tiesības uz zemi vai arī zemes īpašuma tiesību atjaunošana likumos nav paredzēta, tikai gadījumos, ja:
1) uz šīs zemes ir pašvaldībai piederošas ēkas (būves);
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 14.05.2014. tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes
lēmumu 
Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Noteikt, ka zemesgabals ar nosaukumu „Ceļmalas 1”, ar kadastra apz. 6454 004 0197, 0,8 ha
platībā ir piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību
zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās”, 3. panta, otrās daļas 1. punktu.
3.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienestā un pašvaldības zemes lietu speciālistam

4.p.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu

/ziņo O. Jurjevs /

Pamats: V. Š. p.k. …, dzīvojošas …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
11.04.2014, Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/347, ar vēlmi iznomāt zemi kopējā platībā
0,0333 ha platībā, zemesgabalā “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 6492 006 0671.
Konstatēts: Zemesgabals “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 6492 006 0671, kopējā platībā 1,2 ha, uz
zemesgabala atrodas  tuvumā dzīvojošo daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju mazdārziņi.

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 14.05.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

4.1.  Slēgt zemes nomas līgumu ar  V. Š. p.k. … par zemes gabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”,
kad. apz. 6492 006 0671 , 0.0333 ha platībā
4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019.gada 31. maijam
4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei

5.p.
Par grozījumiem zemes nomas līgumā

/ziņo  O. Jurjevs /

5.1. I. P. iesniegums
Pamats: I. P. p.k…., dzīvojošas ….., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 07.04.2014,  Vaiņodes
novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/323, ar vēlmi atteikties no viena mazdārziņa 0.04 ha platībā,
zemesgabalā ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361.
Konstatēts: ar ….. 2010. gada 8. martā noslēgts zemes nomas līgums Nr.17 par zemesgabaliem ar
nosaukumu “Centra mājas”, kad.apz. 6454 004 0082, 0,03 ha platībā, ar nosaukumu “Centra
mazdārziņi”, kad.apz. 6454 004 0361, 0,04 ha platībā un “Centra ganības”, ar kad.apz. 6454 004 0303,
2,0 ha platībā, kas atrodas …. Vaiņodes nov., līgums spēkā līdz 2014. gada 31. decembrim.

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. panta pirmā rindkopa nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos. Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.1.1. Izdarīt grozījumus 2010. gada 8. martā zemes nomas līgumā Nr. 17 noslēgtu ar I. P., svītrot no
līguma zemesgabalu  ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, kad. apz. 6454 004 0361, 0,04 ha platībā,
1.1 punktā atstājot nomas objektus ar nosaukumu “Centra mājas”, kad. apz. 6454 004 0082, 0,03 ha
platībā un ar nosaukumu “Centra ganības” ar kad. apz. 6454 004 0303, 2,0 ha platībā. 
5.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
5.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

5.2. Biedrības Mednieku sporta klubs “VAIŅODE” iesniegums

Pamats: Biedrības Mednieku sporta klubs “VAIŅODE”, priekšsēdētāja Ilgoņa Šeflera p.k. …..,
iesniegums saņemts 09.05.2014, Vaiņodes novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/415, ar lūgumu rast
iespēju iznomāt no blakus esošā zemesgabala  ar nosaukumu  “Brīvības iela 26A”, kad apz. 6492 006
0864, 0,093 ha lielu platību, biedrības Mednieku sporta kluba “VAIŅODE” teritorijas paplašināšanai-
autostāvvietas izveidei. 
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Konstatēts: ar biedrību Mednieku sporta klubs “Vaiņode”, 26.01.2010 noslēgts zemes nomas līgums
par ēkas un ar to saistītā zemes gabala nomu, Nr. 105A, par zemesgabalu ar nosaukumu “Dārza iela 1
B”, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā, 0,084 ha platībā. Līgums spēkā līdz 2020. gada 25.
janvārim.

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. panta pirmā rindkopa nosaka, ka Dome var izskatīt jebkuru
jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: 27) pieņemt lēmumus citos
likumā paredzētajos gadījumos. Likuma „Par pašvaldībām” 14.pantā ir noteikts, lai izpildītu savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

5.2.1. Papildināt 2010. gada 26. janvāra zemes nomas līgumu Nr. 105A noslēgtu ar biedrību Mednieku
sporta klubs “ Vaiņode” ar “1.1.1. punktu :
“1.1.1. Iznomātājs iznomā zemes gabalu “Brīvības iela 26A” ar kad. apz.6492 006 0864  0.093 ha
platībā “.
5.2.2. Līguma 3.2. punktā skaitli “ 0,5” aizstāt ar skaitli “1,5”.
5.2.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās.
5.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam izpildei.

6.p.
Par kopīpašuma domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku iela  4

dzīv. 15, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. noteikšanu
/ziņo : O. Jēkabsons/

Pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, Valsts un pašvaldības

mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu un “Par pašvaldībām” 21. panta pirmo daļu,

Dzīvokļa īpašuma likums 5. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka dzīvokļu īpašumā ietilpstošā

kopīpašuma domājamā daļa ir atsevišķā īpašuma kopējās platības attiecība pret visu dzīvojamā mājā

esošo atsevišķo īpašuma kopējo platību un 6.panta pirmo daļu.  Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā

dzīvokļa īpašumu 

“ Celtnieku iela 4- 15” Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un noteikt kopīpašuma 693/20489

domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes Celtnieku iela 4, Vaiņode, Vaiņodes

pag., Vaiņodes nov.

Atklāti balsojot:

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars
Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Sandra Ķempe)

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

6.1. Noteikt, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais dzīvokļa īpašums Celtnieku iela 4 dzīvoklis
Nr.15 ar kadastra apz. 6492 006 0520 001 015 ir kopīpašuma 293/20489 domājamā daļa no
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un  zemes, Celtnieku iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
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6.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts Zemes Dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai, Liepājas

zemesgrāmatu nodaļā dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un nekustamo īpašumu

speciālistam O. Jēkabsonam

6.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā, LV 3401, viena mēneša

laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

7.p.
Par vienreizēju sociālo pabalstu braucienam uz Franciju

/ziņo: E. Dolbina /

Pamatojoties Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 11.pantu, kurā noteikti pašvaldības
sociālā dienesta uzdevumi,  un uz Vaiņodes novada domes 2010.gada  25. februāra (sēdes lēmums
prot.nr. 4, III. nod., 2.p.) saistošiem noteikumiem Nr. 12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes
novadā” un saistošiem noteikumiem Nr.13 “Par pabalstiem Vaiņodes novadā”, kuros nav atrunāts
vienreizējs pabalsts apdrošināšanai bērniem braucienam uz Franciju:

VAIŅODES NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS  NOLEMJ: Virzīt bērnu vecāku iesniegumus uz
domes sēdi:

1. M. N. p.k. …., divām meitām – EUR 78.00(septiņdesmit astoņi euro, 00 centi);
2. J. M., p.k. ….., dēlam – EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi )
3. S. T., p.k……, meitai- EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi 
4. I. J., p.k. ….., divām meitām – EUR 78.00(septiņdesmit astoņi euro, 00 centi);
5. S. P., p.k. ……, dēlam –EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi);
6. I. Z., p.k. ….., meitai – EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi);
7. L. P., p.k. ….., meitai un dēlam – EUR 78.00(septiņdesmit astoņi euro, 00 centi);
Summa kopā EUR 390.00 (trīs simti deviņdesmit euro, 00 centi).

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

7.1. Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu bērnu apdrošināšanai braucienam uz Franciju, par kopējo
summu EUR 390.00 (trīs simti deviņdesmit euro, 00 centi).  sekojošām personām:

7.1.1. M. N., p.k. …., divām meitām – EUR 78.00(septiņdesmit astoņi euro, 00 centi);
7.1.2. J. M., p.k. ….., dēlam – EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi )
7.1.3. S. T., p.k….., meitai- EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi 
7.1.4. I. J., p.k. ….., divām meitām – EUR 78.00(septiņdesmit astoņi euro, 00 centi);
7.1.5. S.P., p.k. ….., dēlam –EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi);
7.1.6. I. Z., p.k. …., meitai – EUR 39.00 ( trīsdesmit deviņi euro, 00 centi);
7.1.7. L. P., p.k. ….., meitai un dēlam – EUR 78.00(septiņdesmit astoņi euro, 00 centi);
Summa kopā EUR 390.00 (trīs simti deviņdesmit euro, 00centi).

7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālam dienestam un pašvaldības grāmatvedībā
izpildei.
7.3. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona
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tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.

8.p.
Par vienreizēju sociālo pabalstu

/ ziņo: E. Dolbina /

8.1.  …..
Konstatēts: 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. 35. panta Sociālās palīdzības pabalstu veidi 3 daļa nosaka, ja ir pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsta,
pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, it tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt
arī citus pabalstus ( personas ) 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. 
Izvērtējot situāciju secināts, ka šis nav ārkārtas gadījums.
Saskaņā ar likumu  “ Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fiziskās personas , kuras taksācijas gadā
Latvijā  ir  guvušas ienākumus , no kuriem ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un kurām ir bijuši
attaisnotie izdevumi, var  iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvotāju
ienākuma nodokli. 
Ja  pensijas apmērs kopā ar piemaksu pārsniedz EUR 235.00, tad tiek ieturēts ienākuma nodoklis, kas
dod iespēju iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 22.05.2014. finanšu komitejas lēmumu

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

8.1.Atteikt  …. vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu.
8.2. Uzdot Vaiņodes novada sociālam dienestam veikt izskaidrošanu par pārmaksāto iedzīvotāju
ienākumu nodokļa atgūšanas kārtību.
8.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā izpildei.

9. p.
Par ….  Iesnieguma izskatīšanu

/ziņo: E. Dolbina/

……..

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturtā daļa, Katram bārenim un bez vecāku gādības
palikušam bērnam valsts un pašvaldība nodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas.
43.panta, pirmā daļa, Izbeidzoties aizbildnībai, beidzoties bērna aprūpei audžuģimenē vai bērnu
aprūpes iestādē, pašvaldība atbilstoši likumam “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
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nodrošina bāreni vai bērnu, kurš bija atstāts bez vecāku gādības, ar dzīvojamo platību un saskaņā ar
Ministru kabineta noteiktajām sociālajām garantijām sniedz citu palīdzību arī pēc 18 gadu vecuma
sasniegšanas”. Vaiņodes novada pašvaldība ir gatava nodrošināt …..ar dzīvokli Vaiņodē.

15.11.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr. 857 ”Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās”

27. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes
aprūpes izbeigšanās audžuģimenē, pie aizbildņa vai internātskolā pilngadību sasniegušajam bērnam
izmaksā naudas līdzekļus patstāvīgas dzīves uzsākšanai, kuru apmērs nav mazāks par divu sociālā
nodrošinājuma pabalstu apmēru.

28. Pašvaldība likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" noteiktajā kārtībā sniedz
pilngadību sasniegušajam bērnam palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
29. Līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai pilngadību sasniegušajam bērnam pašvaldība, kuras bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, sedz ar dzīvojamās telpas īri saistītos ikmēneša
izdevumus.
30. Pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, pēc ārpusģimenes
aprūpes beigšanās pilngadību sasniegušajam bērnam piešķir vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu
un mīkstā inventāra iegādei. Minētā pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 249,71 euro. Tā ir puse
no summas, kas nepieciešama, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu un mīkstā
inventāra minimumu patstāvīgas dzīves uzsākšanai Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra veidā.
31. Ja pilngadību sasniegušais bērns turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, kas
ir tiesīga izsniegt valsts atzītus vispārējās izglītības vai valsts atzītus profesionālo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, pašvaldība, kuras bāriņtiesa
pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā pabalstu ikmēneša izdevumiem,
kas nav mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru.

31.2 Pašvaldība šo noteikumu 31. un 31.1 punktā noteiktā pabalsta piešķiršanai ne mazāk kā divas reizes
gadā pieprasa informāciju no izglītības iestādes, augstskolas vai koledžas par to, ka pilngadību
sasniegušais bērns turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu vai studiju programmu.

25.02.2010. Vaiņodes novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 12.” Par sociālās palīdzības
pabalstiem Vaiņodes novadā”.
37. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta trešās un ceturtās daļas, Ministru
kabineta 2005. gada 15. novembra  noteikumos Nr. 857 “ Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez  vecāku gādības palikušam bērnam, kurš  ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās garantijas
tiek saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24. gadu vecuma sasniegšanai.
38. Pabalsta apmēri:
38.1. pastāvīgas dzīves uzsākšanai – euro 128.06 ( viens simts divdesmit astoņi euro 06 centi),
invalīdiem kopš bērnības euro 213.43 ( divi simti trīspadsmit euro 43 centi) pabalstu izmaksā vienu
reizi;
38.2. dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai izvērtējot katru konkrēto situāciju;
38.3. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei- euro 249.00 ( divi simti četrdesmit deviņi euro,
00centi), pabalstu izmaksā vienu reizi vai par šo summu izsniedz sadzīves priekšmetus un mīksto
inventāru;
38.4. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai –euro 64.03 ( sešdesmit četri euro 03 centi), bet invalīdiem
kopš bērnības 106.72 ( viens simts seši euro 72 centi) Pabalstu izmaksā katru mēnesi , ja bērns
nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, vai ja bērns
nepārtraukti turpina studijas  augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu reglamentējošos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un 22.05.2014. finanšu komitejas lēmumu
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Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

9.1. Atteikt …… sociālā pabalsta EUR 300.00 ( trīs simti euro 00 centi) apmērā izmaksu.
9.2. Uzdot Vaiņodes novada sociālam dienestam pieprasīt informāciju no Rīgas Stila un modes
profesionālās vidusskolas, par to, ka ….turpina sekmīgi apgūt izglītības programmu.
9.3. Uzdot Vaiņodes novada sociālajam dienestam veikt izskaidrošanu …. par viņas tiesībām un
pienākumiem.
9.4. Lēmuma izraksts nosūtāms ….. un iesniedzams Vaiņodes novada sociālam dienestam.

10. p.
Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Biedrības “ Latvijas politiski represēto apvienība” iesniegums saņemts 19.05.2014. Vaiņodes
novada domē iereģistrēts ar Nr. 3-6/459 ar lūgumu atbalstīt Vaiņodes  novadā dzīvojošo politiski
represēto  personu dalības maksājumu salidojumam EUR 70.00 ( septiņdesmit euro,00 centi) apmērā,
kas notiks 16.08.2014. Ikšķilē.

 Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

10.1. Piešķirt finansējumu no Vaiņodes novada pašvaldības pamatbudžeta EUR 70.00 (septiņdesmit
euro,00centi) apmērā Vaiņodes novadā dzīvojošo politiski represēto personu dalībai Politiski represēto
personu salidojumā
10.2. Finansējumu ieskaitīt Biedrības “ Latvijas Politiski Represēto Apvienība” norēķinu kontā A/S
SEB BANKA, kods UNLALV2X, konts LV06UNLA0002400700839.
10.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.

11. p.
Par NĪ “ Embūtes meži”  cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu

/ziņo: V. Jansons/

15.05.2014. notika Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “ Embūtes meži” cirsmas izsole.
Cirsmas izsolei bija reģistrējies viens pretendents  un piedāvātā summa ar  EUR  26 500 ( divdesmit
seši tūkstoši pieci simti euro 00 centi) ar PVN.  Nepieciešams apstiprināt cirsmas izsoles protokolu.

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 14. panta 2. daļas 3.p.  racionāli un lietderīgi
apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu
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Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

11.1. Apstiprināt 2014.gada 15.maija Nekustamā īpašuma “ Embūtes meži”, Embūtes pag., Vaiņodes
nov.  izsoles protokolu .
11.2. Slēgt cirsmas pirkuma līgumu ar nosolītāju SIA “ UNICENTRS”, Reģ. Nr. LV42103025551.
11.2.Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības juristam un pašvaldības grāmatvedībā izpildei.

12. p.
Par konkursa “ Darīsim paši 2014.” nolikuma projektu

/ziņo: V. Jansons/

Iesniegts konkursa „Darīsim paši” nolikuma projekts, sagatavojis projektu vadītājs Oskars Zvejs.
Konkursu  „Darīsim paši”  organizē Vaiņodes novada  dome. Konkursa mērķis ir veicināt Vaiņodes
novada iedzīvotāju iesaistīšanos savas dzīves vides veidošanā, uzlabojot savas dzīves kvalitāti.
Konkursa realizācijai pašvaldības budžetā atvēlēti EUR 2000.00 (divi tūkstoši euro, 00 centi).
Konkursā var piedalīties:  ikviena Vaiņodes novadā  reģistrēta biedrība un nodibinājums;  fizisku
personu, novada iedzīvotāju neformālās grupas, kurās apvienojušies vismaz 5 iedzīvotāji.
Konkursā  tiek atbalstīti projekti sabiedrisko  pasākumu  Vaiņodes novada iedzīvotājiem organizēšanas 
jomā. Atbalstīti var tikt projekti par dažādām tēmām, sporta, kultūras, izglītības, sociālajā jomā, kā arī
pasākumi, kas apvieno vairākas jomas.
Papildus iepriekš minētajam, Konkursa ietvaros iesniegtajam projektam jāatbilst šādiem
nosacījumiem: tas iesaista vietējos iedzīvotājus un veicina viņu līdzdalību iniciatīvu īstenošanā; tam
nav peļņas gūšanas rakstura; projekts tiek realizēts Vaiņodes novadā.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 41. pantu, Pašvaldības dome pieņem: 2) iekšējos
normatīvos aktus (noteikumi, nolikumi, instrukcijas). 

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

12.1. Apstiprināt konkursa „Darīsim paši” nolikuma projektu .
12.2. Lēmuma izrakstu iesniegt projektu vadītājam Oskaram Zvejam izpildei.

13. p.
Par mērķdotāciju pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2014. gadā.

/ziņo: V. Jansons/

Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai piešķirta valsts dotācija EUR 1153.00 (viens
tūkstotis viens simts piecdesmit trīs euro, 00 centi). Mērķdotācija sadalāma starp diviem Vaiņodes
novada kolektīvu vadītājiem  – koris un deju kolektīvs.
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Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas
iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas,
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai
arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu un 15. pantu ,kas nosaka, ka pašvaldībai ir šādas autonomās
funkcijas: 5) rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas
jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts
kultūras pieminekļu saglabāšanai u.c.), un 25.09.2012. MK noteikumiem Nr. 670 “ Kārtība, kādā tiek
aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija māksliniecisko  kolektīvu vadītāju darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”

Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme, Teodors Roze, Aigars
Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – 1 (Sandra Ķempe)

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

13.1. Aprēķināt mērķdotāciju deju kolektīva vadītājai  EUR 329.43 ( trīs simti divdesmit deviņi euro,
43 centi) gadā, tai skaitā alga un darba devēja sociālais nodoklis.
13.2. Aprēķināt mērķdotāciju jauktā kora diriģentei EUR 823,57( astoņi simti divdesmit trīs euro, 57
centi )gadā, tai skaitā alga un darba devēja sociālais nodoklis.
13.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā.

14. p.
Par grozījumu izdarīšanu Vaiņodes novada domes 2013. gada 25 aprīļa  sēdes protokolā

Nr. 8, 5.p. “ Par dzīvokļa “ Kungu iela 3-2” izpirkšanu”

/ziņo: V. Jansons/

Pamats: Lai reģistrētu zemesgrāmatā uz pircēja vārda dzīvokli Kungu iela 3-2, Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov. nepieciešams izdarīt grozījumus Vaiņodes novada domes 2013. gada 25.aprīļa
sēdes protokolā Nr.8. 5.p. “Par dzīvokļa “ Kungu iela 3-2” izpirkšanu”, jo lēmumā nav norādīta ēkas
un zemes domājamā daļa.

Atklāti balsojot:

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

14.1. Izdarīt grozījumus 25.04.2013. Vaiņodes novada domes sēdes protokolā Nr.8. 5.p. “Par dzīvokļa
“ Kungu iela 3-2” izpirkšanu” un izteikt  5.1. punktu šādā redakcijā:

 “5.1. Atsavināt O. Š., p.k. …, Vaiņodes novada pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu Kungu
iela 3 dzīvoklis 2, 263/1000 domājamo daļu, ar kopējo platību 20.20 m2, kas atrodas Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par Ls 320.00 (trīs simti divdesmit lati 00 santīmi) un ēkas Kungu iela 3
uzturēšanai piegulošās teritorijas  263/1000 domājamo daļu  par Ls 431.32 (četri simti trīsdesmit viens
lats 32 santīmi). Kopā: Ls 751.32 (septiņi simti piecdesmit viens lats 32 santīmi) naudu ieskaitot
pašvaldības kontā vai samaksājot pašvaldības kasē līdz 2013.gada 31.oktobrim.”

14.2. Lēmuma izraksts iesniedzams nekustamo īpašumu lietu speciālistam O. Jēkabsonam izpildei.

Sēdi slēdz plkst. 1700
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Sēdes vadītājs: /paraksts/                          V. Jansons

Sēdes protokolētājs: /paraksts/              I. Pūlīte

Protokols parakstīts 2014.gada 29.maijā


