LATVIJAS REPUBLIKA

VAIŅODES NOVADA DOME
Reģ.Nr. 90000059071, Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
tālr.: 63464333, 63464954, fakss: 63407924, e-pasts: dome@vainode.lv

DOMES SĒDES PROTOKOLS
Nr. 11
Vaiņodes novada Vaiņodē
2021. gada 25. maijā
Sēde sasaukta plkst.1400
Sēdi atklāj plkst.1405
Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons
Protokolē – Inese Pūlīte
Piedalās deputāti – Oļegs Jurjevs, Kaspars Kirpičenoks, Sandra Grosberga, Zigmunds
Mickus, Artūrs Blumbergs, Iveta Mame, Aiga Jaunzeme.
Nepiedalās: – Valdis Līkosts
Uzaicināti piedalīties: juriste, izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, nekustamo īpašumu
lietu speciālists Oskars Jēkabsons, finanšu speciālists Ingus Silnieks
Sēdes darba kārtība
1. Par nekustamā īpašuma “…..”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., sadalīšanu un sadalīšanas
2. Par zemes nomas līguma slēgšanu
2.1. ….. iesniegums
2.2. … iesniegums
3. Par dzīvojamā telpas īres līguma laušanu adresē Tirgoņu iela …, Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov.
4. Par apsaimniekošanas maksu dzīvojamai mājai, „Embūte 3”, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov.
5. Par dzīvojamās telpas īres līguma slēgšanu
5.1. …. iesniegums
5.2….. iesniegums
6. Par nekustamā īpašumu nodokļa parādu piedziņu
6.1. par SIA “Veldu vējš 5” parāda piedziņu
6.2. par SIA “Veldu vējš 8” parāda piedziņu
7. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dīku iela 1, Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0167, atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu
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8. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā starpgabals “Pie Pumpuriem 1”,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 1158, atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu
9. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā “Kalpiņi”, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., kad. Nr. 6454 004 0258, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
10. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kroņu ferma”,
Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6454 002 0115, atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu
11. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu :
11.1.Par NĪ Celtnieku iela …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
11.2. Ķiršu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
11.3. Par NĪ Tirgoņu iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
11.4. Par NĪ Kalna iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
12. Par zemesgabala “Līdzību grantsbedres”, 3.9 ha platībā, nomas tiesību izsoles
protokola apstiprināšanu
13. Par zemesgabala “KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”, 4.1 ha platībā, nomas
tiesību izsoles protokola apstiprināšanu
14. Par zemesgabala “Sprīdīši”, 3.4 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokola
apstiprināšanu
15. Par zemesgabala “Lauku ganības”, 2.42 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokola
apstiprināšanu
16. Par zemesgabala “Lauku ganības”, 10.7 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokola
apstiprināšanu
17. Par zemesgabala “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 9.0 ha platībā, nomas
tiesību izsoles protokola apstiprināšanu
18. Par nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas
izsoles protokola apstiprināšanu
19. Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
20. Par nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Teātra ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
21. Par telpu nomas līguma izbeigšanu un nomas parāda piedzīšanu no …..
23. Par parāda piedziņu no ….
24. Par parāda piedziņu no ….
25. Par parādu piedziņu no ….
26. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no pašvaldības bilances
27. Par SIA “Suvenīru darbnīca”, reģistrācijas Nr. 44103067089, parāda izslēgšanu no
grāmatvedības uzskaites.
28. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 26.01.2021. saistošajos noteikumos
Nr. 3” Vaiņodes novada pašvaldības budžeta plāns 2021. gadam”
29. Par konkursa „Darīsim Paši-2021” rezultātiem
30. Par SAC „Vaiņode ”vadītājas V. Barakauskas iesnieguma izskatīšanu
31. Par sporta metodiķa Aināra Pāvila iesnieguma uzskatīšanu
32. Par Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” darba kārtības noteikumu projektu
33. Par dzīvesvietas deklarēšanu
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34. Par dzīvesvietas deklarēšana anulēšanu,
35. Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu.

Balsojums par sēdes darba kārtību:
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

1. Apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību.
2. Svītrot no sēdes darba kārtības sēdes 26. punktu „Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no
pašvaldības bilances”.
3. Pievienot sēdei papildpunktus:
36.p. „Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 60A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., esošo dzīvokļu domājamo daļu noteikšanu.”
37.p. „Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Starpgabals
pie Teātra ielas 27, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0037,
atsavināšanas atkārtotas izsoles noteikumu apstiprināšanu. ”
Sēde notiek attālināti, vietnē www.zoom.us, veicot video un audio ierakstu.

1.p.
Par nekustamā īpašuma “….”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., sadalīšanu un
sadalīšanas projekta apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs /
Pamats: SIA “Metrum ”, reģ Nr. 40003388748, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 47-4, Rīga,
LV1011, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 16.04.2021., iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/469, ar lūgumu iepazīties ar zemes ierīcības projektu un pieņemt lēmumu par
nekustamā īpašuma “…”, ar kadastra Nr. …., zemes vienības ar kad. apz. 6492 001 0007,
28.1 ha platībā, sadalīšanu un sadalīšanas projekta apstiprināšanu. Sadalīt nekustamā
īpašumā „….”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads kad. Nr.6492 001 0007, ietilpstošo
zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0007, izveidojot divas jaunas zemes
vienības. Zemes ierīcības projekta mērķis ir no īpašuma “….”, zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 6492 001 0007, atdalīt meža zemes daļu, izveidojot jaunu īpašumu “…
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 6492 001 0070, ar nosaukumu “…”, ar
kopējo platību 28.1 ha, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0070.
Zemesgabals sastāv no: 17.9 ha lauksaimniecībā izmantojama zeme, 5.4 ha meža zemes,
1.5 ha zem ūdens esoša zeme, 3.3 ha citas zemes. Zemesgabala lietošanas mērķis ir zeme
uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība – NĪLM:0101
Nekustamais īpašums atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ir instrumentāli uzmērīts un
ierakstīts zemesgrāmatā. Īpašnieks ir …..” 1/1 domājamā daļa.
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Zemes vienība sadalīta atbilstoši 22.03.2021 Vaiņodes novada pašvaldības izdotajam darba
uzdevumam iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.12/2021/144 , Zemes
ierīcības projekta izstrādes nosacījumiem, zemes vienībai “…”, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., kad. apz. 6492 001 0007. Zemes ierīcības projekts izstrādāts pamatojoties uz
nekustamā īpašuma „….”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, īpašnieka SIA ….” valdes
priekšsēdētājs ….. iesnieguma. Projektā paredzēta nekustamā īpašuma „….”, Vaiņodes
pagasts, Vaiņodes novads kad. Nr.6492 001 0007, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
6492 001 0007 sadalīšana, izveidojot divas jaunas zemes vienības. Zemes ierīcības projekta
mērķis ir no īpašuma “…..”, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0007, atdalīt
meža zemes daļu, izveidojot jaunu īpašumu “…..”. Projektēto zemes vienību Nr.1 (10.6ha),
jaunais kadastra apzīmējums 6492 001 0130, plānots saglabāt esošā īpašuma „….”,
Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads (kadastra Nr. 6492 001 0007) sastāvā. Priekšlikums
projektētai zemes vienībai Nr.1 (10.6ha), jaunais kadastra apzīmējums 6492 001 0130,
atbilstoši pašreizējai zemes izmantošanai, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (kods 0101). Projektētai
zemes vienībai Nr.2 (17.5ha), jaunais kadastra apzīmējums 6492 001 0131, priekšlikums
piešķirt nosaukumu „…..”, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, jauna īpašuma veidošanai.
Priekšlikums projektētai zemes vienībai Nr.2 (17.5ha), jaunais kadastra apzīmējums 6492
001 0131, noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi - zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (kods 0201).

Pamatojoties uz: Likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 27.punktu.
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 33.panta 1.daļas 2.punktu.
20.06.2006. Ministru kabineta noteikumu Nr.496 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa
klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanas un maiņas kārtība” 16.1.
punktu.
Zemes ierīcības likuma, 8.panta 1.daļas 3.punktu, 9.panta 1.daļu.
02.08.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr.505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes
noteikumi”, 25.p. un 26.p. un. Vaiņodes novada teritorijas plānojumu 2013-2024. gadam.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
1.1. Atdalīt no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0007, 28.1 ha platībā, zemes
gabala daļu 17.5 ha platībā.
1.2. Atdalītajam zemes gabalam 17.5 ha platībā, piešķirt nosaukumu “….” un noteikt zemes
lietošanas mērķi: mežsaimniecībā izmantojama zeme izmantojama zeme, NĪLM:0201.

4

1.3. Atlikušajam zemes gabalam 10.6 ha platībā, saglabāt nosaukumu “…. saglabāt zemes
lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība,
NĪLM:0101.
1.4. Apstiprināt SIA “Metrum”, reģ Nr. 40003388748, iesniegto zemes ierīcības projektu
nekustamam īpašumam “…..”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492 001 0007,
zemes vienībai ar kad. apz. 6492 001 0007.
1.5. Lēmumam klāt pievienojams grafiskais pielikums.( Pielikums Nr.1)
1.6. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam
izpildei, Valsts zemes dienestam un SIA “Metrum”.

2.p.
Par zemes nomas līgumu slēgšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
2.1. ….. iesniegums
Pamats:…., p.k. …, dzīvojošas …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums
saņemts 19.04.2021., iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2021/475, ar
vēlmi iznomāt zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 36A”, ar kad. apz. 6492 006 0875,
0,07 ha platībā mazdārziņa vajadzībām.
Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Raiņa iela 36A”, ar kad. apz. 6492 006 0875, 2.0
ha platībā, sastāv no 2.0 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Zemes gabals piekritīgs
Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme
, NĪLM: 0101. Iznomāts vairākām personām mazdārziņa vajadzībām.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas
3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
29.2 p. un 30.2.p.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar … p.k. …. par zemesgabalu ar nosaukumu “…”, kad.
apz. 6492 006 0875, 0.07 ha platībā, mazdārziņa vajadzībām
2.2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2026.gada 31. maijam
2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam
izpildei.
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2.2. …. iesniegums
Pamats: … p.k. …, deklarētā adrese …. iesniegums saņemts 05.05.2021., iereģistrēts
Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11/2021/556, ar vēlmi iznomāt zemes gabalu ar
nosaukumu “….”, ar kad. apz. 6492 006 0124, 0,4 ha platībā un zemesgabalu ar
nosaukumu “Pie Pumpuriem”, kad. apz. 6492 006 0417, 0.5 ha, palīgsaimniecības
vajadzībām uz 5 gadiem.
Konstatēts:




zemesgabals ar nosaukumu “….”, ar kad. apz. 6492 006 0124, kopējā platība - 0.4
ha, sastāv no 0.4 ha – zem ēkām un pagalmiem esoša zeme. Uz zemesgabala atrodas
dzīvojamās ēkas grausts - aptuvenā platība 0.015 ha. Zemes gabals piekritīgs
Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā
izmantojama zeme , NĪLM: 0101. UZ zemesgabala ir citai personai izbeigtas
lietošanas tiesības, tāpēc zemesgabalu iespējams iznomāt līdz brīdim, kamēr
piesakās šī persona vai tās mantinieki, iznomāt iespējams zemi bez dzīvojamās ēkas
paliekām – 0.3850 ha
zemesgabals ar nosaukumu “….”, ar kad. apz. 6492 006 0417, kopējā platība 0.5
ha, sastāv no 0.5 ha - lauksaimniecībā izmantojamas zemes. Dabā uz zemes gabala
daļas 0.0620 ha platībā atrodas fermas drupas. Zemes gabals piekritīgs Vaiņodes
novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme,
NĪLM: 0101. Zemesgabals ir starpgabals, robežojas ar iesnieguma iesniedzēja
piederošo nekustamo īpašumu. Iespējams iznomāt zemesgabala daļu uz kuras
neatrodas ēkas drupas un līdz brīdim, kamēr piesakās uz zemes gabala esošās ēkas
drupu īpašnieks.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas
3. punktu, 21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu. 19.06.2018. Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”
29.2 p. un 30.2.p.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
2.2.1 Slēgt zemes nomas līgumu ar ….., p.k. . …., par zemes gabalu ar nosaukumu …”,
kad. apz. 6492 006 0124, 0.3850 ha platībā un par zemes gabalu ar nosaukumu “..”, kad.
apz. 6492 006 0417, 0.4380 ha platībā, palīgsaimniecības vajadzībām.
2.2.2 Noteikt zemes nomas maksu 0,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības.
2.2.3 Līguma darbības termiņš:
2.2.3.1. zemes gabalam ar nosaukumu “….”, kad. apz. 6492 006 0124, līdz
2026.gada 31. maijam vai līdz brīdim, kad piesakās persona, kurai izbeigtas zemes
lietošanas tiesības vai tās mantinieki,
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2.2.3.2 zemes gabalam ar nosaukumu “….”, kad. apz. 6492 006 0417, 0.4380 ha
platībā, līdz 2026.gada 31. maijam vai līdz brīdim, kad piesakās persona, kurai piekritīgas
vai piederošas uz zemesgabala esošās ēkas drupas.
2.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam
izpildei.

3.p.
Par dzīvojamā telpas īres līguma laušanu adresē …., Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.
/ziņo: O. Jurjevs/
Pamats: …., p.k. …., deklarētā dzīvesvieta: …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
iesniegums saņemts 19.04.2021., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2021/481, par 2017. gada 29.
decembra dzīvojamās telpas īres līguma Nr. 2.8.4-2017 izbeigšanu, par adresi ….Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
Konstatēts: 2017. gada 29. decembrī ar … tika noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums par
dzīvokli ar adresi …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Īrniekam nav uzkrājušies
komunālo pakalpojumu maksas parādi.
Vaiņodes novada pašvaldībā 2021. gada 30. aprīlī saņemts komunālās nodaļas vadītāja
Edgara Audera iesniegums, iereģistrēts ar. Nr. 2.1.11/2021/540, kurā viņš iesaka, lauzt
dzīvojamās 2017. gadā 29.decembrī noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu Nr. 2.8.4-2017,
ar adresi ….. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts,
ka pildot savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un otrās
daļas 3. punktu, lai izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:

3.1. Ar 2021. gada 31. maiju izbeigt 2017. gada 29. decembra noslēgto dzīvojamo telpu īres
līgumu Nr. 2.8.4-2017, noslēgtu ar …., p.k. ….., adresē – …., Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov..
3.2. Uzdot ….. līdz 2021. gada 31. maijam atbrīvot dzīvojamās telpas un nodot atslēgas
komunālai nodaļai, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Izīrētājs un
Īrnieks.
3.3. Izīrētās telpas, palīgtelpas un labierīcības …..
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3.4. Pēc lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības komunālajai nodaļai, zemes lietu speciālistam un ….. rīcībai.
3.5. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam.
3.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.
4.p.
Par apsaimniekošanas maksu dzīvojamai mājai, "Embūte 3", Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.
/ziņo: O. Jurjevs/

Vaiņodes novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošas dzīvojamās telpas īres maksu
veido – dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļa, kas ir vienāda ar attiecīgās
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļu, proporcionāli izīrētās dzīvojamās telpas
platībai; peļņa 2,5% apmērā no izīrētās dzīvojamās telpas kadastrālās vērtības gadā, bet ne
mazāk kā 54,00 EUR gadā.
Vadoties no iepriekš minētā, Vaiņodes novada pašvaldības dzīvojamā mājā Embūte 3,
Embūtes pag., Vaiņodes nov., īres maksa par vienu m2 mēnesī ir 0,07 EUR.
Pamatojoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma, 5.panta pirmo daļu, dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu
lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums, un
likuma “Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punkta g) apakšpunktu, un 12.05.2021.
Tautsaimniecības attīstības jautājumu un 18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
4.1. Apstiprināt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai adresē Embūte 3, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., apsaimniekošanas maksu 0,07 euro ( nulle euro un 07 centi) par 1m2.
4.2. Lēmums stājas spēkā ar 2021.gada 1.jūnija. ( Pielikums Nr.2)
4.3. Uzdot Vaiņodes novada komunālai nodaļai informēt iedzīvotājus par izmaiņām
apsaimniekošanas maksā.
4.4. Noteikt Vaiņodes novada komunālās nodaļas vadītāju Edgaru Auderu par atbildīgo par
lēmuma izpildi.
4.5. Lēmums izsniedzams 1 eks. – Vaiņodes novada komunālai nodaļai, 1 eks. –
grāmatvedībā.
5.p.
Par dzīvojamo telpu īres līguma slēgšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
5.1. …… iesniegums
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Pamats: …, p.k. …deklarētā dzīvesvieta: …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435,
iesniegums saņemts 27.04.2021 Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar
Nr.2.1.11/2021/516, ar lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Vaiņodes novada
administratīvajā teritorijā ar adresi “…., Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436.
Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 06.05.2021. saņemts un iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/569, iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja
Edgara Audera, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu ar … par adresi “…..,
Vaiņodes nov., LV3435
Dzīvoklis “…. kadastra apz. 6454 003 0349 001 002 , atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts,
ka pildot savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un otrās
daļas 3. punktu, lai izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
5.1.1. Piešķirt …..k. … īres tiesības uz dzīvokli adresē “…. Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
LV3436
5.1.2. Īres līguma termiņš spēkā līdz 31.05.2026., ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
5.1.3 Īres maksa 0.0854 euro par vienu m2.
5.1.4. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai domes sēdē.
5.1.5 Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, ja
līgums netiek parakstīts, tad domes lēmums par līguma grozījumiem zaudē spēku.
5.1.6 Pēc lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un nekustamā īpašuma speciālistam izpildei.
5.1.7. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.

5.2. …. iesniegums
Pamats: … p.k. …. deklarētā dzīvesvieta: “…. Vaiņodes nov., LV3436, iesniegums
saņemts 26.04.2021 Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr.2.1.11/2021/520, ar
lūgumu piešķirt dzīvojamo platību Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā ar adresi …..
Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436.
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Konstatēts: Vaiņodes novada pašvaldībā 06.05.2021. saņemts un iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/568, iesniegums no Vaiņodes novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītāja
Edgara Audera, kurā komunālā nodaļa iesaka slēgt īres līgumu ar … par adresi …….,
Vaiņodes nov., LV3435
Dzīvoklis …. kadastra apz. 6454 004 0001 001 007, atrodas …pag., Vaiņodes nov.,
īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2.punktu, kurā noteikts,
ka pildot savas funkcijas pašvaldības var veikt privāttiesiskas rakstura darbības un otrās
daļas 3. punktu, lai izpildītu savas funkcijas pašvaldībai ir pienākums ir racionāli un
lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
5.2.1. Piešķirt …, p.k. …, īres tiesības uz dzīvokli adresē ..., ..pag., Vaiņodes nov.. LV3436
5.2.2. Dzīvoklī deklarēsies 1 persona.
5.2.3. Īres līguma termiņš spēkā līdz 31.05.2026., ar tiesībām īres līgumu pagarināt.
5.2.4. Īres maksa 0.0854 euro par vienu m2.
5.2.5. Lēmums iesniedzams apstiprināšanai domes sēdē.
5.2.6 Līgums jāparaksta divu mēnešu laikā no lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, ja
līgums netiek parakstīts, tad domes lēmums par līguma grozījumiem zaudē spēku.
5.2.7 Pēc lēmuma apstiprināšanas domes sēdē, lēmums iesniedzams Vaiņodes novada
pašvaldības komunālajai nodaļai, lietvedībai un nekustamā īpašuma speciālistam izpildei.
5.2.8. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā Administratīvā rajona tiesā, Lielā ielā 4,
Liepājā.
6.p.
Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu
/ziņo: O. Jurjevs/
6.1. par SIA “Veldu vējš 5” parāda piedziņu
Pamats: Zvērinātas tiesu izpildītājas Dace Cgojevas, juridiskā adrese: Lielā iela 1, Talsi,
LV-3201, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 30.04.2021., iereģistrēts ar Nr.
2.1.11/2021/578, ar lūgumu sniegt ziņas, vai minētajam nekustamajam īpašumam ir
nodokļa parāds, un uzaicina iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, ja tāds ir.
Piedziņa tiek vērsta SIA “VELDA vējš 5”, reģ. Nr. 52103066621, uz piederošo nekustamo
īpašumu “Ansiņi”, kad. Nr. 6492 003 0099, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
10

Konstatēts: SIA “VELDA vējš 5”, reģ. Nr. 52103066621, juridiskā adrese Jaunā iela 5,
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. par nekustamo īpašumu “Ansiņi”, kad. Nr. 6492
003 0099, kopējā parāda summa ir EUR 1172.95 (parāda pamatsumma EUR 959.40 un
nokavējuma nauda EUR 213.55).
Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu,
kas nosaka, ka “noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par
nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par EUR 150,
Administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk kā
septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18.
panta pirmās daļas 11. punktu, kas nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir
šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26. panta paredzētajā kārtībā un
26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu
deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem
budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos
nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
6.1.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu no SIA “VELDA vējš 5”, reģ. Nr. 52103066621, juridiskā adrese adrese: Jaunā
iela 5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, kopējā nekustamo īpašumu
nodokļa parāda summa uz 31.05.2021, par nekustamo īpašumu “Ansiņi”, kad. Nr. 6492 003
0099, kopējā parāda summa ir EUR 1172.95 (parāda pamatsumma EUR 337.55 un
nokavējuma nauda EUR 213.55).
6.1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam un tiesu izpildītājam izpildei.
6.2. par SIA “Veldu vējš 8” parāda piedziņu
Pamats: Zvērinātas tiesu izpildītājas Dace Cgojevas, juridiskā adrese: Lielā iela 1, Talsi,
LV-3201, iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 30.04.2021., iereģistrēts ar Nr.
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2.1.11/2021/578, ar lūgumu sniegt ziņas, vai minētajam nekustamajam īpašumam ir
nodokļa parāds, un uzaicina iesniegt lēmumu par nodokļu parāda piedziņu, ja tāds ir.
Piedziņa tiek vērsta SIA “VELDA vējš 8”, reģ. Nr. 42103071654, uz piederošo nekustamo
īpašumu Raiņa iela 47, kad. Nr. 6492 006 0211, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov..
Konstatēts: SIA “VELDA vējš 8”, reģ. Nr. 42103071654, juridiskā adrese Jaunā iela 5,
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. par nekustamo īpašumu Raiņa iela 47, kad. Nr.
6492 006 0211, kopējā parāda summa ir EUR 164.60 (parāda pamatsumma EUR 134.64
un nokavējuma nauda EUR 29.96).
Pamatojoties par likumu “Par pašvaldībām” 14. panta 2. daļas 4. punktu, kas nosaka, ka
“lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums iekasēt
nodokļus un nodevas”, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otro daļu,
kas nosaka, ka “noteiktajā laikā nenomaksāto nodokli, soda naudu vai nokavējuma naudu
saskaņā ar pašvaldības lēmumu piedzen bezstrīda kārtībā atbilstoši likumam “Par
nodokļiem un nodevām” un Administratīvā procesa likumā noteiktajai administratīvā akta
piespiedu izpildes kārtībai. Ja nodokļa maksātājam parāda summa ir mazāka par EUR 150,
Administratīvā akta – maksāšanas paziņojuma piespieda izpilde uzsākama ne vēlāk kā
septiņu gadu laikā no tā spēkā stāšanās” un likuma “Par nodokļiem un nodevām 18.
panta pirmās daļas 11. punktu, kas nosaka, ka “nodokļu administrācijas pienākumi ir
šādi: piedzīt bezstrīda kārtībā termiņā nesamaksātos nodokļus, kavējuma naudas, soda
naudas un citus valsts noteiktos maksājumus šā likuma 26. panta paredzētajā kārtībā un
26. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka “nodokļu maksājumus atbilstoši nodokļu
deklarācijai, avansa maksājumu aprēķinam, kā arī citiem dokumentiem par maksājumiem
budžetā vai pēc nodokļu administrācijas kontroles (pārbaudes, revīzijas) aprēķinātos
nodokļu maksājumus (arī soda naudu), kuri nav samaksāti nodokļu likumos vai citos
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, un ar tiem saistīto nokavējuma naudu (turpmāk nokavētie nodokļu maksājumi), kā arī izdevumus par nokavēto nodokļu maksājumu
piedziņu bezstrīdus kārtībā nodokļu administrācija piedzen bezstrīdus kārtībā uz lēmuma
par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu”.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
6.2.1. Piedzīt bezstrīdus kārtībā termiņā nenomaksātos nodokļus un nokavējuma naudu
piedziņu vēršot uz parādnieka naudas līdzekļiem un tam piederošo kustamo un nekustamo
īpašumu no SIA “VELDA vējš 8”, reģ. Nr. 42103071654, juridiskā adrese Jaunā iela 5,
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435, kopējā nekustamo īpašumu nodokļa
parāda summa uz 31.05.2021, par nekustamo īpašumu “Ansiņi”, kad. Nr. 6492 003 0099,
kopējā parāda summa ir EUR 164.60 (parāda pamatsumma EUR 134.64 un nokavējuma
nauda EUR 29.96).
6.2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam un tiesu izpildītājam izpildei.
7.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Dīku iela 1,
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Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0167, atsavināšanas izsoles
noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

Ar 2021.gada 26.janvāri Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.1, 8.p., 8.1.)
nekustamais īpašums Dīķu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492
006 0167 pašvaldību funkcijai nav nepieciešams un gatavot nekustamo īpašumu
pārdošanai.
2021. gada 20. aprīlī saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.
Nr.42103024236, Nekustamā īpašuma “Dīķu ielā 1”, kad. Nr. 6492 006 0167, Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2021. gada 16. februārī,
sastāv no zemes gabala ar kad. apz. 6492 006 0167, 0,129 ha platībā. Tirgus vērtība Eur
1500 (Viens tūkstotis pieci simti eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
169.40 EUR.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības
vārda Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 206.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā
cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1669.40 EUR (viens tūkstotis
seši simti sešdesmit deviņi euro 40 centi).
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1.
punktu
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants
nosaka pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
7.1. Izsludināt izsoli NĪ “Dīķu ielā 1”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
7.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Dīķu iela 1”, kas atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., kadastra numurs 6492 006 0167, atsavināšanas izsoles noteikumu projektu
( Pielikums Nr.3)
7.3. Noteikt izsoles datumu 2021.gada 6. jūlijā, plkst. 10.00
7.4. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
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7.5. Izsoles sākumcena: 1669.40 EUR (viens tūkstotis seši simti sešdesmit deviņi euro 40
centi).
7.6. Izsoles solis: EUR 16.00 (sešpadsmit euro un 00 centi)
7.7. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)
7.8. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 166,94 (viens
simts sešdesmit seši euro un 94 centi)
7.9. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā
izdevumā Vaiņodes novada vēstis.
8.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma starpgabals “Pie
Pumpuriem 1”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 1158, atsavināšanas
izsoles noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
Ar 2019.gada 30.maijā Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.8, 1.p.) nekustamais
īpašums “Pie pumpuriem 1”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 1158
pašvaldību funkcijai nav nepieciešams un gatavot nekustamo īpašumu pārdošanai.
2021. gada 21. aprīlī saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.
Nr.42103024236, Nekustamā īpašuma “Pie Pumpuriem 1”, kad. Nr. 6492 006 1158,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2021. gada 7. aprīlī, sastāv
no zemes gabala ar kad. apz. 6492 006 1158, 0,3040 ha platībā . Tirgus vērtība Eur 950
(Deviņi simti piecdesmit eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 169.40 EUR
un mērniecība 484 EUR.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības
vārda Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000607452.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā
cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1603.40 EUR (Viens tūkstotis
seši simti trīs euro 40 centi).
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, tai skaitā izsolē ar
pretendentu atlasi 44.panta 8.daļas 1.punkts nosaka, zemes starpgabalu, kuram nav
iespējams nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), vai zemes starpgabalu, kurš
ir nepieciešams, lai nodrošinātu pieslēgumu koplietošanas ielai (ceļam), šajā likumā
noteiktajā kārtībā drīkst atsavināt: tam zemes īpašniekam vai visiem kopīpašniekiem, kuru
zemei piegul attiecīgais zemes starpgabals.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants
nosaka pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama
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īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
8.1. Izsludināt izsoli NĪ “Pie Pumpuriem 1” ar pretendentu atlasi, no nosacītās cenas.
8.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Pie Pumpuriem 1”, kas atrodas Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., kadastra numurs 6492 006 1158, izsoles noteikumu projektu ( Pielikums
Nr.4).
8.3. Noteikt izsoles datumu 2021.gada 6. jūlijs, plkst. 10.15
8.4. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
8.5. Izsoles sākumcena: 1603.40 EUR (Viens tūkstotis seši simti trīs euro 40 centi).
8.6. Izsoles solis: EUR 16.00 (sešpadsmit euro un 00 centi)
8.7. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)
8.8. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 160.34 (Viens
simts sešdesmit euro un 34 centi)
8.9. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē “Latvijas
Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā
izdevumā Vaiņodes novada vēstis.

9.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kalpiņi”, Embūtes
pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6454 004 0258, atsavināšanas izsoles noteikumu
apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 11. maijā saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.
Nr.42103024236, Nekustamā īpašuma “Kalpiņi”, kad. Nr. 6454 004 0258, Vībiņi, Embūtes
pag., Vaiņodes nov., tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2021. gada 25. martā, sastāv no
zemes gabala ar kad. apz. 6454 004 0257, 0,2105 ha platībā. Tirgus vērtība Eur 620 (Seši
simti divdesmit eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 169.40 EUR un
mērniecība 605 EUR.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības
vārda Embūtes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000000613346.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā
cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 1394.40 EUR (viens tūkstotis
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trīs simti deviņdesmit četri euro 40 centi).
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1.
punktu
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants
nosaka pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
9.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums
“Kalpiņi”, ar kad. Nr. 6454 004 0258, zemesgabala ar kad. apz. 6454 004 0257, 0.2105 ha
platībā, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.
9.2. Izsludināt izsoli NĪ “Kalpiņi”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., no nosacītās cenas.
9.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kalpiņi”, kas atrodas Vībiņos, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., kadastra numurs 6454 004 0258, izsoles noteikumu projektu ( Pielikums
Nr.5)
9.4. Noteikt izsoles datumu 2021.gada 6. jūlijā, plkst. 10.30
9.5. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
9.6. Izsoles sākumcena: 1394.40 EUR (viens tūkstotis trīs simti deviņdesmit četri euro 40
centi).
9.7. Izsoles solis: EUR 14.00 (četrpadsmit euro un 00 centi)
9.8. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)
9.9. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 139,44 (viens
simts trīsdesmit deviņi euro un 44 centi).
9.10. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē
“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā
izdevumā Vaiņodes novada vēstis.

10.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Kroņu ferma”,
Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6454 002 0115, atsavināšanas izsoles
noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

Ar 2020.gada 28.jūlija Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.11, 9.p., 9.3.) nekustamais
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īpašums “Kroņu ferma”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6454 002 0115 pašvaldību
funkcijai nav nepieciešams un gatavot nekustamo īpašumu pārdošanai.
2021. gada 29. aprīlī saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.
Nr.42103024236, Nekustamā īpašuma “Kroņu ferma”, kad. Nr. 6454 002 0115, Embūtes
pag., Vaiņodes nov., tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2021. gada 25. martā, sastāv no
zemes gabala ar kad. apz. 6454 002 0115, 4,95 ha platībā. Tirgus vērtība Eur 14100
(Četrpadsmit tūkstoši viens simts eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu
169.40 EUR un mērniecība 665.50 EUR.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības
vārda Embūtes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000000612394.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā
cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 14934.90 EUR (Četrpadsmit
tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri euro 90 centi).
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1.
punktu
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants
nosaka pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
10.1. Izsludināt izsoli NĪ “Kroņu ferma”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., no nosacītās cenas.
10.2. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Kroņu ferma”, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes
nov., kadastra numurs 6454 002 0115, izsoles noteikumu projektu . ( Pielikums Nr.6)
10.3. Noteikt izsoles datumu 2021.gada 6. jūlijā, plkst. 10.45
10.4. Izsoles veids: mutiska izsole ar augšupejošu soli.
10.5. Izsoles sākumcena: 14934.90 EUR (Četrpadsmit tūkstoši deviņi simti trīsdesmit četri
euro 90 centi).
10.6. Izsoles solis: EUR 150.00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi)
10.7. Noteikt dalības maksu: EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi)
10.8. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 1493,49 (viens
tūkstotis četri simti deviņdesmit trīs euro un 49 centi)
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10.9. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē
“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā
izdevumā Vaiņodes novada vēstis.
11.p.
Par nekustamo īpašumu atsavināšanu
/ziņo: O. Jurjevs /

11.1. Par NĪ ….Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: …, p.k. …, adrese: …, Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 25.01.2021., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2021/105, ar lūgumu
atļaut izpirkt dzīvokli …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē
atmaksāt.
Konstatēts: 11.05.2021. saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236,
juridiskā adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts četristabu dzīvoklis
ar kopējo platību 90.20 kvm īpašums ar nosaukumu …., kadastra Nr. 6492 900 0248, kurš
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošām
902/20489 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0520
001 un zemes ar kad. apz. 6492 006 0520 – īpašums reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā,
fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2021.gada 16. februārī, aprēķināta:
4500,00 ( četri tūkstoši pieci simti euro).Ar atsavināšanu saistītie izdevumi: NĪ
inventarizācijas izmaksas EUR 114.40 (viens simts četrpadsmit euro, 40 centi), NĪ
novērtēšana EUR 84,70 (astoņdesmit četri eiro, 70 centi). Kopējā atsavināšanas summa
sastāda EUR 4699,10 .Noslēgts dzīvojamo telpu īres līgums Nr. 33-2014, noslēgts 2014.
gada 31. oktobris ….
Ar 2021. gada 23. februāri, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 3 , 5.p.,
nekustamais īpašums …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0520
001 009, nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un nododams atsavināšanas
procedūras uzsākšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas
publiskas personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai
atvasinātai publiskai personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās
daļas 5. punkts nosaka, ka atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma
atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo
māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3.
panta 2. daļa nosaka, ka Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi,
tas ir: manta atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami
augstāku cenu.
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
11.1.1. Atsavināt …., p.k….., dzīvokļa īpašumu …, kadastra Nr. 6492 900 0248, kurš
atrodas Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošām
902/20489 domājamā daļa no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0520
001 un zemes ar kad. apz. 6492 006 0520 par EUR 4699,10
11.1.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai
pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes
novadā līdz 30.06.2021.
11.1.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.
11.1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas,
Administratīvajā rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

11.2. …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: …, p.k. …, … Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes
novada pašvaldībā 25.07.2017, iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/810, ar lūgumu atļaut izpirkt dzīvokli ….,
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt.
Konstatēts: 11.06.2018. saņemts SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ. Nr. 42103024236, juridiskā
adrese: Graudu ielā 27/29, Liepāja, vērtējums, kurā novērtēts trīsistabu dzīvoklis ar kopējo platību
63.30 kvm īpašums ar nosaukumu ….., kadastra Nr. 6492 900 0210, kurš atrodas Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 6330/12710 domājamā daļa no
dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0608 001 un zemes ar kad. apz. 6492 006 0608 – īpašums
reģistrēts zemesgrāmatā un kadastrā, fiksēts dabā un tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2017.gada
13. septembrī, aprēķināta: EUR 2203.00(Divi tūkstoši divi simti trīs eiro). Ar atsavināšanu saistītie
izdevumi: NĪ inventarizācijas izmaksas EUR 114.40 (viens simts četrpadsmit euro, 40 centi), NĪ
novērtēšana EUR 84,70 (astoņdesmit četri eiro, 70 centi). Kopējā atsavināšanas summa sastāda
EUR 2402.10 (Divi tūkstoši četri simti divi eiro euro un 10 centi). Dzīvojamo telpu īres līgums

Nr. 191-2017, noslēgts 2017. gadā 31. maijā ar ….
Ar 2017. gada 22. augustā, Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu, protokola Nr. 3 , 10.p. 10.4.,
nekustamais īpašums ….Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. apz. 6492 006 0608 001 001,
nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un nododams atsavināšanas procedūras
uzsākšanai.
Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par pašvaldības
nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta pirmā daļa nosaka, ka atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta ceturtās daļas 5. punkts nosaka, ka
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atsevišķos gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai
viņa ģimenes loceklis, ja viņš vēlas nopirkt dzīvojamo māju, tās domājamo daļu vai dzīvokļa
īpašumu šā likuma 45.pantā noteiktajā kārtībā.
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. panta 2.
daļa nosaka, ka Publiska persona rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta
atsavināma un nododama īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
11.2.1. Atsavināt … p.k. … dzīvokļa īpašumu …, kadastra Nr. 6492 900 0210, kurš atrodas
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 6330/12710 domājamā
daļa no dzīvojamās mājas ar kad. apz. 6492 006 0608 001 un zemes ar kad. apz. 6492 006 0608 par
EUR 2402.10 (Divi tūkstoši četri simti divi eiro euro un 10 centi).
11.2.2. Samaksu veikt vienā maksājumā pārkaitot naudu uz pašvaldības bankas kontu vai

pašvaldības kasē ar bankas karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes
novadā līdz 30.06.2021.
11.2.3. Uzdot domes juristam sastādīt pirkuma līgumu.
11.2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā rajona
tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

11.3. Par NĪ …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: … p.k. .., adrese: …. Vaiņode, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
Vaiņodes novada pašvaldībā 05.05.2021., iereģistrēts ar Nr. 2.1.11/2021/557, ar lūgumu atļaut
izpirkt dzīvokli …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Izdevumus garantē atmaksāt.
Konstatēts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar kad. apz. 6492 006 0522 001 sastāv no 24
dzīvokļiem, atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Par dzīvokli …. kad. apz. 6492 006
0522 001 016, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo telpu īres līgums Nr.
2.5.2/2021/164, pārjaunojums 2014.gada 26 augusta līgumam Nr. 61-2014 noslēgts 2021. gada 17.
martā ar …. Nekustamais īpašums …, ar kad. Nr. 6492 006 0522, kurš sastāv no zemesgabala ar
kad. apz. 6492 006 0522, 0.1571 ha platībā, uz kura atrodas 24 dzīvokļu dzīvojamā māja, pieder
Vaiņodes novada pašvaldībai. Ir ierakstīts zemesgrāmatā. Dzīvoklis …, Vaiņodē, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov. piekrīt pašvaldībai un nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai. Ierosinājums
ir šo dzīvokļu īpašumu pārdot, īrniekam.
Nepieciešams ierakstīt zemesgrāmatā dzīvokļa īpašumu …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
ar kopējo platību 57.00 kvm.
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Pamatojoties uz: Likuma “Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, pašvaldībām likuma
noteiktā kārtībā ir tiesības atsavināt nekustamo īpašumu, 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome
var lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Publiskas personas mantas atsavināšanas likums 4.panta 1. daļa nosaka, atvasinātas publiskas
personas mantas atsavināšanu var ierosināt, ja tā nav nepieciešama attiecīgai atvasinātai publiskai
personai vai tās iestādēm to funkciju nodrošināšanai. 4. panta 4. daļas 5 punktā, noteikts atsevišķos
gadījumos publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt īrnieks vai viņa
ģimenes loceklis, ja viņi vēlas nopirkt dzīvokļu īpašumu šā likuma 45. pantā noteiktajā kārtībā.
45.panta trešā daļa, atsavinot valsts vai pašvaldības īpašumā esošu viendzīvokļa māju vai dzīvokļa
īpašumu, par kuru lietošanu likumā “Par dzīvojamo telpu īri” noteiktajā kārtībā ir noslēgts
dzīvojamās telpas īres līgums, to vispirms rakstveidā piedāvā pirkt īrniekam un viņa ģimenes
locekļiem un ceturtā daļa, īrnieks vai viņa ģimenes locekļi var pirkt īrēto viendzīvokļa māju vai
dzīvokļa īpašumu, ja: noslēguši notariāli apliecinātu vienošanos par to, kurš vai kuri no viņiem iegūs
īpašumā īrēto viendzīvokļa māju vai dzīvokļa īpašumu un tiesā nav celta prasība par īres līguma
izbeigšanu;
Dzīvokļa īpašuma likuma 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.
Lai atsavinātu nepieciešams veikt nekustamā īpašuma novērtēšanu, kuru veic sertificēta firma
atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas
standartiem.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
11.3.1. Atzīt, ka pašvaldību funkciju pildīšanai nav nepieciešams nekustamais īpašums “…., kad.
apz. 6492 006 0522 001 016 ar kopējo platību 57.00 kvm.
11.3.2. Uzsākt nekustamā īpašuma “…..”, ar kad. apz. 6492 006 0522 001 016, kas atrodas Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru.
11.3.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam Vaiņodes novada
pašvaldības vārdā organizēt minētā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā un
novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas

11.4. Par NĪ …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
Pamats: …. p.k. …. dzīvojoša …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts
16.04.2021, iereģistrēts Vaiņodes novada pašvaldībā ar Nr. 2.1.11./2021/471, ar lūgumu atļaut
izpirkt zemesgabalu …., kad. apz. 6492 006 0399, 0.1200 ha platībā, kurš atrodas Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Izdevumus garantē apmaksāt.
Konstatēts: nekustamais īpašums ar nosaukumu …, ar kad. Nr. 6492 006 0399, sastāv no
zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0399, 0.1200 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad.
apz. 6492 006 0399 001 un trīs palīgēkas. Ēkas pieder …., pamatojoties uz Mantojuma apliecība
(par tiesībām uz mantojumu pēc likuma) Nr.990 un Nr.993, 13.05.2020.
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Zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0399, 0.1200 ha platībā piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai.
Nav ierakstīts zemesgrāmatā. Uz šo zemesgabalu 2020. gada 25. maijā ar …. noslēgts lauku
apvidus zemes nomas līgums Nr. V2020/2A.
Nepieciešams zemesgabalu ierakstīt zemesgrāmatā un veikt novērtēšanu atbilstoši Standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Pamatojoties uz Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu, dome
var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt dome var lemt par
pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu un
uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta 4.daļas 3.punktu, atsevišķos gadījumos
publiskas personas nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt šādas personas: zemesgrāmatā
ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve).,

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
11.4.1. Uzsākt nekustamā īpašuma …., ar kad. apz. 6492 006 0399, 0.1200 ha platībā, Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūru.
11.4.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciālistam ierakstīt
zemesgrāmatā zemesgabalu …., ar kad. apz. 6492 006 0399, 0.1200 ha platībā, uz Vaiņodes novada
pašvaldības vārda.
11.4.3. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam, Vaiņodes novada pašvaldības vārdā organizēt
minētā nekustamā novērtēšanu, atbilstoši Standartizācijas likumā paredzētajā kārtībā
apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
11.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības nekustamo īpašumu
zemeslietu speciālistiem izpildei.

un

12.p.

Par zemesgabala “Līdzību grantsbedres”, 3.9 ha platībā, nomas tiesību izsoles
protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 12. maijā plkst. 1016 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Līdzību Grantsbedres”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 3.9 ha platībā, nomas
tiesību izsole.
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Līdzību Grantsbedres”, 3.9 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 6454 004 0173, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 30.04.2026. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai.
Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
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Izsoles sākumcena EUR 10.50 (desmit euro 50 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās viens dalībnieks:
1.

Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: “Kalna
Kanaviņas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….., pieteikuma
kopija pielikumā.

Izsolē piedalās viens dalībnieks:
1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV4210100290, juridiskā adrese: “Kalna
Kanaviņas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis …. pieteikuma
kopija pielikumā.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, Z/S “Kalna Kanaviņas”,
reģ.Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: “Kalna Kanaviņas”, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov.,, par zemesgabala “Līdzību grantsbedres”, kadastra apzīmējums
6454 004 0173, 3.9 ha platībā nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR
20.50 (divdesmit euro 50 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
12.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Līdzību
Grantsbedres”, 3.9 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr.7)
12.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, Z/S
“Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: “Kalna Kanaviņas”,
Embūtes pag., Vaiņodes nov., par zemesgabala “Līdzību Grantsbedres”, kadastra
apzīmējums 6454 004 0173, 3.9 ha platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto
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cenu EUR 20.50 (divdesmit euro 50 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
12.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas
līgumu.
12.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un
zemeslietu speciālistam izpildei.
12.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
13.p.
Par zemesgabala “KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”, 4.1 ha platībā, nomas
tiesību izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 12. maijā plkst. 1031 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “KRUSTKALNA GRANTSBERES”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 4.1 ha platībā,
nomas tiesību izsole.
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “KRUSTKALNA GRANTSBERES”, 4.1 ha
platībā, ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0090, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 30.04.2026. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai.
Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena EUR 7.80 (septiņi euro 80 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās viens dalībnieks:
1. Z/S “SPROĢI-2”, reģ.Nr. LV42101007250, juridiskā adrese: “Sproģi”, Embūtes
pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….
Izsolē piedalās viens dalībnieks:
1. Z/S “SPROĢI-2”, reģ.Nr. LV42101007250, juridiskā adrese: “Sproģi”, Embūtes
pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
3. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, Z/S “SPROĢI-2”, reģ.Nr.
LV42101007250, juridiskā adrese: “Sproģi”, Embūtes pag., Vaiņodes nov.,, par
zemesgabala “Līdzību grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6454 004 0173, 3.9
ha platībā nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 18.81
(astoņpadsmit euro 81 cents) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās
vērtības nodoklis (PVN).
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4. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
13.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “KRUSTKALNA
GRANTSBERES”, 4.1 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr.8)
13.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, Z/S
“SPROĢI-2”, reģ.Nr. LV42101007250, juridiskā adrese: “Sproģi”, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., par zemesgabala “KRUSTKALNA GRANTSBERES”, kadastra
apzīmējums 6454 003 0090, 4.1 ha platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto
cenu EUR 18.81 (astoņpadsmit euro 81 cents) par 1 ha gadā, summai pievienojams
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
13.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas
līgumu.
13.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un
zemeslietu speciālistam izpildei.
13.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
14.p.
Par zemesgabala “Sprīdīši”, 3.4 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokola
apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 12. maijā plkst. 1018 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Sprīdīši”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 3.4 ha platībā, nomas tiesību izsole.
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Sprīdīši”, 3.4 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 6454 005 0018, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 30.04.2026. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai.
Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena EUR 10.19 (desmit euro 19 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
25

Izsolei pieteicās trīs dalībnieki:
1. … p.k. …, ….., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā.
2. …, p.k. …, …. Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā.
3. Z/S “Gruntiņi”, reģ.Nr. LV42101004019, juridiskā adrese: …., , Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….. pieteikuma kopija pielikumā.

Izsolē piedalās trīs dalībnieki:
1. … p.k. …….., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā.
2. … p.k. … ….. pag., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā.
3. Z/S “Gruntiņi”, reģ.Nr. LV42101004019, juridiskā adrese: …. Vībiņi, Embūtes pag.,
Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….. pieteikuma kopija pielikumā.

Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, …, p.k. …. … Embūtes pag.,
Vaiņodes nov.,, par zemesgabala “Sprīdīši”, kadastra apzīmējums 6454 005 0018, 3.4
ha platībā nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 80.19 (astoņdesmit euro
19 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
14.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Sprīdīši”, kadastra
apzīmējums 6454 005 0018, nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr.9)
14.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, ….
p.k. …, “… Embūtes pag., Vaiņodes nov.,par zemesgabala “Sprīdīši”, kadastra
apzīmējums 6454 005 0018, 3.4 ha platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto
cenu EUR 80.19 (astoņdesmit euro 19 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams
pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
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14.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas
līgumu.
14.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un
zemeslietu speciālistam izpildei.
14.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
15.p.
Par zemesgabala “Lauku ganības”, 2.42 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokola
apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 12. maijā plkst. 1000 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Lauku ganības”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 2.42 ha platībā, nomas tiesību
izsole.
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Lauku ganības”, 2.42 ha platībā, ar kadastra
apzīmējumu 6454 004 0193, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 30.04.2026. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai.
Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena EUR 8.87 (astoņi euro 87 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās trīs dalībnieki:
1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: “Kalna
Kanaviņas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….., pieteikuma
kopija pielikumā.
2. Z/S “Gruntiņi”, reģ.Nr. LV42101004019, juridiskā adrese: …, Vībiņi, Embūtes
pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais …. pieteikuma kopija pielikumā.
3. .., deklarētā dzīvesvieta: … pag., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija pielikumā.

Izsolē piedalās trīs dalībnieki:
1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: “Kalna
Kanaviņas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis …., pieteikuma
kopija pielikumā.
2. Z/S “Gruntiņi”, reģ.Nr. LV42101004019, juridiskā adrese: …., Vībiņi, Embūtes
pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis … p.k. … pieteikuma kopija pielikumā.
3. … p.k. … deklarētā dzīvesvieta: …. pag., Vaiņodes nov., pieteikuma kopija
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pielikumā.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr.
LV42101002906, juridiskā adrese: “Kalna Kanaviņas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov.,
pilnvarotais pārstāvis …., par zemesgabala “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums
6454 004 0193, 2.42 ha platībā nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 98.87
(deviņdesmit astoņi euro 87 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības
nodoklis (PVN).
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
15.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Lauku ganības”,
2.42 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr.10)
15.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.1, Z/S
“Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV42101002906, juridiskā adrese: “Kalna Kanaviņas”,
Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….., par zemesgabala “Lauku
ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193, 2.42 ha platībā, nomas tiesībai līdz
30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 98.87 (deviņdesmit astoņi euro 87 centi) par 1 ha gadā,
summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
15.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas
līgumu.
15.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un
zemeslietu speciālistam izpildei.
15.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
16.p.
Par zemesgabala “Lauku ganības”, 10.07 ha platībā, nomas tiesību izsoles
protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/
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2021. gada 12. maijā plkst. 1008 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Lauku ganības”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., 10.07 ha platībā, nomas tiesību
izsole.
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Lauku ganības”, 10.07 ha platībā, ar
kadastra apzīmējumu 6454 004 0193, kas atrodas Embūtes pag., Vaiņodes nov.
Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 30.04.2026. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai.
Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena EUR 8.87 (astoņi euro 87 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās trīs dalībnieki:
1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV4210100290, juridiskā adrese: “Kalna
Kanaviņas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis …..pieteikuma
kopija pielikumā.
2. Z/S “Gruntiņi”, reģ.Nr. LV42101004019, juridiskā adrese: … pag., Vaiņodes nov.,
pilnvarotais pārstāvis …., pieteikuma kopija pielikumā.
3. … p.k. … deklarētā dzīvesvieta …. pag., Vaiņodes nov., LV3436, pieteikuma
kopija pielikumā.
Izsolē piedalās trīs dalībnieki:
1. Z/S “Kalna Kanaviņas”, reģ.Nr. LV4210100290, juridiskā adrese: “Kalna
Kanaviņas”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis ….pieteikuma
kopija pielikumā.
2. Z/S “Gruntiņi”, reģ.Nr. LV42101004019, juridiskā adrese: ….Vaiņodes nov.,
pilnvarotais pārstāvis …. p.k. …. pieteikuma kopija pielikumā.
3. …. p.k. …, deklarētā dzīvesvieta …. Vaiņodes nov., LV3436, pieteikuma kopija
pielikumā.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 2, Z/S “Gruntiņi”, reģ.Nr.
LV42101004019, juridiskā adrese: ….. pag., Vaiņodes nov., pilnvarotais pārstāvis …. p.k.
….., par zemesgabala “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193, 10.07 ha
platībā nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 268.87 (divi simti sešdesmit
astoņi euro 87 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis
(PVN).
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2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Plkst. 14.26 iziet deputāte I. Mame
Atklāti balsojot:
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Kaspars
Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
16.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Lauku ganības”,
10.07 ha platībā, nomas tiesību izsoles protokolu. ( Pielikums Nr.11)
16.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 2, Z/S
“Gruntiņi”, reģ.Nr. LV42101004019, juridiskā adrese….Vaiņodes nov., pilnvarotais
pārstāvi …., par zemesgabala “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193,
10.07 ha platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 268.87 (divi simti
sešdesmit astoņi euro 87 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības
nodoklis (PVN).
16.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas
līgumu.
16.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un
zemeslietu speciālistam izpildei.
16.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
17.p.
Par zemesgabala ar adresi “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., 9.0 ha , nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 12. maijā plkst. 1026 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 9.0 ha
platībā, nomas tiesību izsole.
Izsoles objekts – zemes gabals ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, 9.0
ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 6492 008 0116, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.
Zemes gabala iznomāšanas termiņš līdz 30.04.2026. Zemes gabals piekritīgs pašvaldībai.
Iznomāšanai paredzētais lietošanas mērķis lauksaimnieciskā darbība.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
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Izsoles sākumcena EUR 5.53 (pieci euro 53 centi) par 1 (vienu) ha gadā. Nomas maksai
pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Izsoles solis EUR 10.00 (desmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās divi dalībnieki:
1. 1. ..... Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, pieteikuma kopija pielikumā.
2. ...., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, pieteikuma kopija pielikumā.
Izsolē piedalās divi dalībnieki:
1. ...... Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, pieteikuma kopija pielikumā.
2. …… Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, pieteikuma kopija
pielikumā.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 2….. p.k…. …, Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., LV3435,, par zemesgabalu “Personīgā palīgsaimniecība
Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492 008 0116, 9.0 ha
platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 85.53 (astoņdesmit pieci
euro 53 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Plkst. 14.28 atgriežas deputāte I. Mame
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
17.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā zemesgabala “Personīgā
palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., 9.0 ha platībā, nomas tiesību
izsoles protokolu. ( Pielikums Nr.12)
17.2. Slēgt zemes nomas līgumu ar nomas tiesību izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr.2, …..
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435,

par zemesgabalu “Personīgā

palīgsaimniecība Jaunmājas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra apzīmējums 6492
008 0116, 9.0 ha platībā, nomas tiesībai līdz 30.04.2026 par nosolīto cenu EUR 85.53
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(astoņdesmit pieci euro 53 centi) par 1 ha gadā, summai pievienojams pievienotās vērtības
nodoklis (PVN).
17.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistam sastādīt zemes nomas
līgumu.
17.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un
pašvaldības juristam izpildei.
17.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
18.p.
Par nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 11. maijā plkst. 1100 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Kazbara dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas izsole.
Izsoles objekts – nekustamais īpašums ar nosaukumu “Kazbara dīķis”, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 004 0156 sastāv no zemesgabala ar kad. apz. 6492 006 0138,
8.69 ha platībā.
Nekustamais īpašums pieder pašvaldībai.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena: EUR 12784.00 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņdesmit četri
euro 00 centi),
Izsoles solis EUR 128.00 ( viens simts divdesmit astoņi euro 00 centi).
Izsolei pieteicās viens dalībnieks:
1. …. pag., Vaiņodes nov., LV3436.
Izsolē piedalās viens dalībnieks:
1. I……..pag., Vaiņodes nov., LV3436.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, ….. deklarētā adrese:
“Jaunarāji”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., LV3436, par nekustamā īpašuma “Kazbara
dīķis”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492 004 0156, par nosolīto cenu EUR
12 912.00 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro 00 centi).
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
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Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
18.1. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, …..., Vaiņodes nov.,
LV3436, par nekustamā īpašuma par nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492 004 0156, par nosolīto cenu EUR 12 912.00 (divpadsmit
tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro 00 centi). ( Pielikums Nr.13.)
18.2. Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar atsavināšanas izsoles uzvarētāju
dalībnieku Nr.1, ….. Vaiņodes nov., LV3436, par nekustamā īpašuma “Kazbara dīķis”,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492 004 0156, par nosolīto cenu EUR
12 912.00 (divpadsmit tūkstoši deviņi simti divpadsmit euro 00 centi).
18.3. Samaksu veikt ar atlikto maksājumu piecu gadu laikā, pārskaitot naudu uz pašvaldības
bankas kontu vai pašvaldības kasē ar norēķinu karti: Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes
pagastā, Vaiņodes novadā, maksājot 6% gadā no nenomaksātās summas.
18.4. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu.
18.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā,
nekustamā īpašuma speciālistam un pašvaldības juristam izpildei.
18.6. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
.
19.p.
Par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 11. maijā plkst. 1130 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma Tirgoņu iela 29A-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanas izsole.
Izsoles objekts – nekustamais īpašums ar nosaukumu Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 6492
900 0245, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., vienistabas dzīvokļa ar kopējo platību
40.4 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 31/1000 kopīpašuma domājamām daļām no
būves ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0522 001 un no zemes gabala ar kadastra
apzīmējumu 6492 006 0522.
Nekustamais īpašums pieder pašvaldībai.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
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Izsoles sākumcena: EUR 1899.10 (viens tūkstotis astoņi simti deviņdesmit deviņi euro un
10 centi)
Izsoles solis: EUR 19.00 (deviņpadsmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās divi dalībnieki:
1. ……Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, kuru uz pilnvaras pamata
pārstāv …..
2. …… Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
Izsolē …… Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, kuru uz pilnvaras pamata
pārstāv ….
1. …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, ….. Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., LV3435, par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 6492
900 0245, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par nosolīto cenu EUR 5031.10 (pieci
tūkstoši trīsdesmit viens euro un 10 centi).
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
19.1. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. …….deklarētā adrese:
…. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela
29A-3, kad. Nr. 6492 900 0245, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par nosolīto cenu
EUR 5031.10 (pieci tūkstoši trīsdesmit viens euro un 10 centi) ( Pielikums Nr.14)
19.2. Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar atsavināšanas izsoles uzvarētāju
dalībnieku Nr.1, ….. deklarētā adrese: …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
LV3435, par nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 29A-3, kad. Nr. 6492 900 0245, Vaiņode,
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Vaiņodes pag., Vaiņodes nov , par nosolīto cenu EUR 5031.10 (pieci tūkstoši trīsdesmit
viens euro un 10 centi).
19.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu.
19.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā,
nekustamā īpašuma speciālistam un pašvaldības juristam izpildei.
19.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.
20.p.
Par nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Teātra ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
/ziņo: O. Jurjevs/

2021. gada 11. maijā plkst. 1200 notika Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā
īpašuma “Starpgabals pie Teātra ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
atsavināšanas izsole.
Izsoles objekts – nekustamais īpašums ar nosaukumu “Starpgabals pie Teātra ielas”,
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 006 0699 sastāv no zemesgabala ar
kad. apz. 6492 006 0912, 0.1146 ha platībā.
Nekustamais īpašums pieder pašvaldībai.
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
Izsoles sākumcena: EUR 1113.40 (viens tūkstotis viens simts trīspadsmit euro 40 centi),
Izsoles solis EUR 11.00 ( vienpadsmit euro 00 centi).
Izsolei pieteicās viens dalībnieks:
1. … p.k. …deklarētā adrese: …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435.
Izsolē piedalās viens dalībnieks:
1. … p.k. … deklarētā adrese: … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435.
Ar domes priekšsēdētāja rīkojumu nozīmētā izsoles komisija nolemj:
1. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, … p.k. …. deklarētā
adrese: …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, par nekustamā īpašuma
“Starpgabals pie Teātra ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492
006 0699, par nosolīto cenu EUR 1124.40 (viens tūkstotis viens simts divdesmit četri euro
40 centi)
2. Izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domes sēdē apstiprināšanai.
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Pamatojoties uz iepriekš minēto un likuma “Par pašvaldībām” 14.panta 1.daļas 2.punktu
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
20.1. Apstiprināt par atsavināšanas izsoles uzvarētāju dalībnieku Nr. 1, … p.k. …, deklarētā
adrese: …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435, par nekustamā īpašuma
“Starpgabals pie Teātra ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492
006 0699, par nosolīto cenu EUR 1124.40 (viens tūkstotis viens simts divdesmit četri euro
40 centi) ( Pielikums Nr.15)
20.2. Slēgt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar atsavināšanas izsoles uzvarētāju
dalībnieku Nr.1, …, p.k. … deklarētā adrese: … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
LV3435, par nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Teātra ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., kadastra Nr. 6492 006 0699, par nosolīto cenu EUR 1124.40 (viens tūkstotis
viens simts divdesmit četri euro 40 centi).
20.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt nekustamā īpašuma pirkuma
līgumu.
20.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā,
nekustamā īpašuma speciālistam un pašvaldības juristam izpildei.
20.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas, Administratīvajā
rajona tiesā Lielā ielā 4, Liepājā.

21.p.
Par telpu nomas līguma izbeigšanu ar …. un nomas parāda piedzīšanu
/ziņo: V. Jansons/

Izskatot jautājumu par telpu nomas līgumu izbeigšanu ar .. nomas parāda piedzīšanu ,
tiek konstatēts:
.
Pamatojoties uz augstāk minēto un likumu “ Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas
3.punktu, kas nosaka, ka “Lai izpildītu savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā
kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un
nekustamo mantu”, un 14.panta pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, ka, „Pildot savas
funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt prasības tiesā”,
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
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Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
21.1. Ar 2021.gada 15. jūniju izbeigt starp Vaiņodes novada domi, reģistrācijas Nr.
90000059071 un …., personas kods …., noslēgto:
- 01.02.2012 Līgumu par nedzīvojamo telpu nomu Nr. 5 un 10.01.2013. Vienošanos
Nr. 1 Pielikumu pie 01.02.2012. Līguma par nedzīvojamo telpu nomu Nr. 5 un
18.01.2012. noslēgto Līgumu par nedzīvojamo telpu nomu Nr. 2 un
10.01.2013.Vienošanos Nr. 1 Pielikumu pie 18.01.2012. Līguma par nedzīvojamo
telpu nomu Nr.2
par telpu nomu Brīvības iela 13, Vaiņode, Vaiņodes pag., 35 m2 platībā ēkas - kadastra
apzīmējums 6492 006 0651 001 pirmajā stāvā un par telpu nomu Brīvības iela 13, 24.5
m2 platībā , ēkas –kadastra apzīmējums 6492 006 0651 001, pirmajā stāvā.
21.2. Iesniegt tiesā prasības pieteikumu par nedzīvojamo telpu nomas maksas parāda
piedziņu no …. personas kods …, deklarētā dzīves vieta … … 201.84 (divi simti viens
euro un 84 centi) apmērā prasības summu precizējot uz prasības celšanas dienu.
21.3. Noteikt, ja līdz 2021.gada 15.jūnijam …. parādu samaksā pieteikums par parāda
piedziņu tiesā netiek iesniegts un nedzīvojamo telpu nomas līgumi netiek izbeigti
(lēmuma 1.punkts).
21.4. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas
likuma 8.panta trešo daļu, (3) “Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas kārtībā, Kurzemes rajona tiesā, Republikas
iela 14, Tiesu iela 5, Liepāja, LV-3401.
…..
22.p.
Par parāda piedziņu no …
/ziņo: V. Jansons/
…..

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. Panta
pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības 4) iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās
iestādēs”, Civillikuma 1425.pantu, kas nosaka, ka “Katra saistība jāizpilda pilnā apmērā,
un nevienu nevar piespiest apmierināties tikai ar kādas saistības daļas izpildījumu, pat arī
tad, ja tās priekšmets ir dalāms”, 2021.gada aprīļa finanšu komitejas atzinumu,
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu

Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
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22.1. Iesniegt tiesā
prasību pret … personas kods par EUR 176.50 (viens simts
septiņdesmit seši euro un 50 centi) apmērā - parāda piedziņu par:
1.1. meitas … personas kods …. saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem
Pirmskolas izglītības iestādē “Zīlīte” EUR 126,62 (viens simts divdesmit seši euro un 62
centi) apmērā un
1.2. dēla …. personas kods …. saņemtajiem ēdināšanas pakalpojumiem Vaiņodes
vidusskolā EUR 49,88 (četrdesmit deviņi euro un 88 centi) apmērā. Kopējā parāda summa
uz 30.04.2021. ir EUR 176,50 (viens simts septiņdesmit seši euro un 50 centi) apmērā.
Prasības summa var tikt precizēta uz prasības celšanas dienu.
22.2. Noteikt, ja …. parādu samaksā līdz 2021.gada 15.jūnijam prasība netiek iesniegta.
22.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas
likuma 8.panta trešo daļu, (3) “Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas kārtībā, Kurzemes rajona tiesā, Republikas
iela 14, Tiesu iela 5, Liepāja, LV-3401.
…..
23.p.
Par parāda piedziņu no …
/ziņo: V. Jansons/

Pēc Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības sniegtās informācijas .. personas
kods … uz 30.04.2021. ir nenomaksāti rēķini par līdzfinansējumu –… mācībām Vaiņodes
mūzikas skolā EUR 42 .- (četrdesmit divi euro) apmērā;
…..
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 4.punktu, kas nosaka, “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā
ir tiesības 4) iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs”, Civillikuma
1425.pantu, kas nosaka, ka “Katra saistība jāizpilda pilnā apmērā, un nevienu nevar
piespiest apmierināties tikai ar kādas saistības daļas izpildījumu, pat arī tad, ja tās
priekšmets ir dalāms”,
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus); PRET – nav; ATTURAS – nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
23.1. Iesniegt tiesā prasību par parāda piedziņu no …. personas kods …. EUR 42.(četrdesmit divi euro un 00 centi) apmērā par vecāku līdzfinansējumu 2019/2020m.g. ….
Vaiņodes mūzikas skolā interešu izglītības programmas- Bērnu vizuālā studija apguvi.
Prasības summa var tikt precizēta uz prasības celšanas dienu.
23.2. Noteikt, ja … parādu samaksā līdz 2021.gada 15.jūnijam, prasība netiek iesniegta.
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23.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas
likuma 8.panta trešo daļu, (3) “Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas kārtībā, Kurzemes rajona tiesā, Republikas
iela 14, Tiesu iela 5, Liepāja, LV-3401.
…..
Plkst. 14.35 pieslēdzas deputāte Aiga Jaunzeme
24.p.
Par parāda piedziņu no ….
/ziņo V. Jansons/

Pēc Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības sniegtās informācijas uz 30.04.2021. …,
personas kods … ir nenomaksāti rēķini:
-

nenomaksāti rēķini par līdzfinansējumu:
…. mācībām Vaiņodes mūzikas skolā EUR 28.- (divdesmit astoņi euro) apmērā;
…. mācībām Vaiņodes mūzikas skolā EUR 21.- (divdesmit viens euro) apmērā;
parāds izriet no zemāk uzskaitītiem faktiem:
…..
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. Panta
pirmās daļas 4.punktu, kas nosaka, “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā
noteiktajā kārtībā ir tiesības 4) iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās
iestādēs”, Civillikuma 1425.pantu, kas nosaka, ka “Katra saistība jāizpilda pilnā apmērā,
un nevienu nevar piespiest apmierināties tikai ar kādas saistības daļas izpildījumu, pat arī
tad, ja tās priekšmets ir dalāms”,
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
24.1. Iesniegt tiesā prasību par parāda piedziņu no …. personas kods …EUR 49,(četrdesmit deviņi euro un 00 centi) apmērā par līdzfinansējumu:
…. mācībām Vaiņodes mūzikas skolā EUR 28.- (divdesmit astoņi euro) apmērā;
…. mācībām Vaiņodes mūzikas skolā EUR 21.- (divdesmit viens euro) apmērā;
Kopējā parāda summa EUR 49 (četrdesmit deviņi euro un 00 centi). Prasības summa var
tikt precizēta uz prasības celšanas dienu.
24.2. Noteikt, ja …. parādu samaksā līdz 2021.gada 15.jūnijam prasība netiek iesniegta.
24. 3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas
likuma 8.panta trešo daļu, (3) “Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas kārtībā, Kurzemes rajona tiesā,
Republikas iela 14, Tiesu iela 5, Liepāja, LV-3401.
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…..
25.p.
Par parādu piedziņu no …
/ziņo: V. Jansons/

Pēc Vaiņodes novada pašvaldības sniegtās informācijas …. uz 30.04.2021. ir parāds
pašvaldības budžetam EUR 228,06 (divi simti divdesmit astoņi un 06 centi) apmērā.
…..
Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās
daļas 4.punktu, kas nosaka, “ Pildot savas funkcijas, pašvaldībām likumā noteiktajā kārtībā
ir tiesības 4) iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs”, Civillikuma
1425.pantu, kas nosaka, ka “Katra saistība jāizpilda pilnā apmērā, un nevienu nevar
piespiest apmierināties tikai ar kādas saistības daļas izpildījumu, pat arī tad, ja tās
priekšmets ir dalāms”,
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
25.1. Iesniegt tiesā prasību pret …, personas kods … par EUR 189.77 (viens simts
astoņdesmit deviņi euro un 77 centi) apmērā par …, personas kods …. saņemtajiem
ēdināšanas pakalpojumiem Pirmskolas izglītības iestādē “Zīlīte” . Par Vaiņodes vidusskolas
audzēkņa, …. pārvadāšanai uz peldbaseinu” EUR 31.78 (trīsdesmit viens euro un 78
centi) apmērā. Parāda kopsumma EUR 221.55 (divi simti divdesmit viens euro un 55
centi). Prasības summa var tikt precizēta uz prasības celšanas dienu.
25.2. Noteikt, ja …. parādu samaksā līdz 2021.gada 15.jūnijam prasība tiesā netiek
iesniegta.
25.3. Lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas
likuma 8.panta trešo daļu, (3) “Dokuments, kas paziņots kā ierakstīts pasta sūtījums,
uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā”.
Lēmumu var pārsūdzēt vispārējās jurisdikcijas kārtībā, Kurzemes rajona tiesā, Republikas
iela 14, Tiesu iela 5, Liepāja, LV-3401.
……
26.p.
Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no pašvaldības bilances
/ziņo: V. Rubeze/

Svītrots no sēdes darba kārtības.
27.p.
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Par SIA “Suvenīru darbnīca”, reģistrācijas Nr. 44103067089, parāda
izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites
/ziņo: V. Rubeze/

Izskatot jautājumu par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Suvenīru darbnīca”,
reģistrācijas Nr. 44103067089 parāda EUR 3722.07.(trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit
divi euro un 7 centi) apmērā izslēgšanu no pašvaldības budžeta Vaiņodes novada dome
konstatēja ,ka :
1. 2018.gada 1.februārī
starp Vaiņodes novada pašvaldību, reģistrācijas Nr.
90000059071 (Pasūtītājs) un SIA “ Suvenīru darbnīca” reģistrācijas Nr.
44103067089 (Izpildītājs) tika noslēgts Pakalpojuma līgums Nr. SD-18-02-1
(reģistrēts pašvaldībā ar Nr. 2.4.45/2018/24) (turpmāk –Līgums) par to, ka
Izpildītājs apņēmās nodrošināt (Līguma 1.1. punkts) “ Tūrisma norādes zīmju un
informatīvo stendu izgatavošanu un uzstādīšanu Vaiņodes novadā “ (turpmāk
tekstā –Darbs) kurš veicams saskaņā ar darba uzdevumu, darba tāmi un Līguma
nosacījumiem. Līguma izpildes termiņš bija no 2018.gada 1.februāra līdz kamēr
izpildīts Darbs, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 30.aprīlim. Līguma kopējā summa
ir EUR 7287.54 (tsk. PVN 21% 1264.78).
Pamatojoties uz Izpildītāja
priekšapmaksas rēķinu, 2018gada 28.februārī Pasūtītājs samaksāja Izpildītājam
50% avansa maksājumu EUR 3643.77 apmērā ( t.i. 50% no kopējās līguma
summas).
2. 2019.gada 26.martā Vaiņodes novada dome pieņēma lēmumu (prot. Nr. 4) 16.p. “Par
parāda piedziņu no SIA “ Suvenīru darbnīca” reģistrācijas Nr. 44103067089 Vērsties tiesā
par parāda piedziņu EUR 3643.77 (trīs tūkstoši seši simti četrdesmit trīs eiro un 77 centi)
apmērā no Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Suvenīru darbnīca" reģistrācijas Nr.
44103067089, juridiskā adrese Vanagu iela 2,Valmiermuiža,Valmieras pag., Burtnieku
nov., par labu Vaiņodes novada domei, reģistrācijas Nr. 90000059071.
3. Ar Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 2.septembra lēmumu tika nolemts nodot
piespiedu izpildīšanai maksājuma saistību EUR 3722.07 apmērā ( no tās galvenais parāds
3643.77 euro, tiesas izdevumi 78.32 euro).
4. 2019.gada 14.oktobrī Vaiņodes novada pašvaldība iesniedza Vidzemes apgabaltiesas
Zvērinātai tiesu izpildītājai Inetai Kaktiņai izpildei Vidzemes rajona tiesas 02.09.2019.
lēmumu Nr. -3-12/01377-19/4 par parāda EUR 3722.07.(trīs tūkstoši septiņi simti
divdesmit divi euro un 7 centi) piedziņu no SIA ”Suvenīru darbnīca”, (turpmākparādnieks) reģistrācijas Nr. 44103067089 .
5. 2021.gada 6.maijā Vaiņodes novada pašvaldībā saņemts Vidzemes apgabaltiesas
Zvērinātas tiesu izpildītājas Inetas Kaktiņas ( turpmāk- Zvērināta tiesu izpildītāja)
lēmums par izpildu lietvedības izbeigšanu lietā Nr. 00551/097/2019 attiecībā uz SIA
“Suvenīru darbnīca” reģ. Nr. 44103067089.
6. Zvērināta tiesu izpildītāja atbilstoši Civilprocesa likuma 557.pantā norādītos piespiedu
izpildes līdzekļus un veicot parādnieka mantas un ienākumu pārbaudi, konstatēja, ka uz
parādnieka vārda zemesgrāmatā nav reģistrēts nekustamais īpašums (pārbaude VVDZ datu
bāzē); CSDD nav reģistrēts autotransports (pārbaude CSDD datu bāzē); parādniekam
nepieder kapitāldaļas nevienā uzņēmējsabiedrībā un nevienā komercsabiedrībā
(Uzņēmumu reģistra lēmums). Pēc kontu reģistra ziņām parādniekam reģistrēti konti AS
SEB banka un AS Citadele banka. Kredītiestādēm bija nosūtīts rīkojums apķīlāt un
pārskaitīt parādnieka kontos esošos naudas līdzekļus.
7. Zvērināta tiesu izpildītāja, pārbaudot LURSOFT datus, konstatēja, ka 2020.gada
16.oktobrī SIA “Suvenīru darbnīca” reģ. Nr. 44103067089, likvidēta, uzņēmums izslēgts
no Uzņēmumu reģistrācijas žurnāliem, konti kredītiestādēs slēgti, no bankas kontiem
naudas līdzekļi nav ieturēti. No Parādnieka SIA “Suvenīru darbnīca”, reģistrācijas Nr.
44103067089, nekādi naudas līdzekļi parāda segšanai nav ieturēti.
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8. Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 563. panta pirmās daļas 3.punktu 2021.gada
6.maijā Vidzemes apgabaltiesas Iecirkņa Nr. 97 Zvērināta tiesu izpildītājs Ineta Kaktiņa
pieņēma lēmumu izbeigt izpildu lietvedību lietā Nr. 00551/097/2019 attiecībā uz SIA
Suvenīru darbnīca”, reģistrācijas Nr. 4410307089.
Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz 2018.gada 13.februāra Ministru
kabineta noteikumiem Nr.87 „Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs”,
187.punktu,kas nosaka, ka “Prasības, kuru piedziņa saskaņā ar tiesību aktiem ir
neiespējama, jo parādnieks ir likvidēts vai miris vai ir iestājies parāda piedziņas noilgums,
kā arī citos tiesību aktos noteiktajos gadījumos, izslēdz no uzskaites un atzīst pārējos
izdevumus”, 2021.gada 6.maija Vidzemes apgabaltiesas Iecirkņa Nr. 97 Zvērināta tiesu
izpildītājas Inetas Kaktiņas lēmumu, 2021.gada 18.maija Finanšu komitejas atzinumu,
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
27.1. Atzīt SIA “Suvenīru darbnīca”, reģistrācijas Nr. 44103067089 parādu EUR
3722,09 ( trīs tūkstoši septiņi simti divdesmit divi euro un 9 centi) par bezcerīgu un
izslēgt to no grāmatvedības uzskaites.
27.2. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībai veikt attiecīgas korekcijas
grāmatvedības uzskaitē.
Lēmums izsūtāms : 1eks. Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībai
1.eks. V.Rubezei

28p.
Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības 26.01.2021. saistošajos
noteikumos Nr. 3 “Vaiņodes novada pašvaldības budžeta plāns 2021.gadam”
/ziņo V. Jansons/

Finanšu speciālists Ingus Silnieks ir sagatavojis grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības
26.01.2021. saistošajos noteikumos Nr.3 "Vaiņodes novada pašvaldības budžeta plāns
2021.gadam” projektu. ( Pielikumā)
Likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 2.punktā ir noteikts, ka dome var izskatīt
jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var: apstiprināt
pašvaldības budžetu, budžeta grozījumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arī
saimniecisko un gada publisko pārskatu; 46.pants nosaka, pašvaldība patstāvīgi izstrādā un
izpilda pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks,
tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta pārvaldē, un tie publicējami
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pašvaldības mājas lapā internetā.
Saistošos noteikumus par pašvaldības budžeta apstiprināšanu vai grozījumiem pašvaldība
triju dienu laikā rakstveidā vai elektroniskā veidā nosūta Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai zināšanai.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
28.1. Izdarīt grozījumus Vaiņodes novada pašvaldības 26.01.2021. saistošajos noteikumos
Nr.1 "Vaiņodes novada pašvaldības budžeta plāns 2021.gadam”
28.2. Izdot Vaiņodes novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr.4"Grozījumi 2021.gada
26. janvāra Vaiņodes novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1" Vaiņodes novada
pašvaldības budžeta plāns 2021.gadam”. ( Pielikums Nr.16)
28.3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas .
28.4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā „Vaiņodes novada vēstis”.
28.5. Saistošie noteikumi nosūtāmi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai elektroniski trīs dienu laikā no apstiprināšanas dienas
29 .p.
Par konkursa “Darīsim paši 2021” rezultātiem
/ziņo: I. Mame/

Konkursam iesniegti 5 pieteikumi. Deputāti izvērtē iesniegtos projektus pēc kritērijiem.
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).
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Sociālo, izglītības un kultūras un Finanšu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
29.1.

Atbalstīt sekojošus projektu pieteikumus:

29.1.1. “Nožogojuma uzstādīšana atpūtas vietā „Volzbahs”- EUR 700.00
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29.1.2. “ Latvija zied”- EUR 700.00
29.1.3. „Par interesantām, aizraujošām nodarbēm bērniem”-EUR 700,00
29.1.4. “ Pižuka salas labiekātošana- makšķerēšanas un brīvā laika atūtai”- EUR
700.00
29.1.5. „SAC „Vaiņode” teritorijas labiekārtošana” EUR 700,00
29.2.

Lēmuma izraksts iesniedzams projektu vadītājam O. Zvejam līgumu

slēgšanai.

30.p.
Par SAC „Vaiņode ”vadītājas V. Barakauskas iesnieguma izskatīšanu
/ziņo: I. Mame/
Pamats: Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” vadītājas Vitas Barakauskas iesniegums,

saņemts Vaiņodes novada domē 13.05.2021. iereģistrēts ar nr. 2.1.11/2021/628 ar lūgumu
izlīdzināt algu līmeni Vaiņodes novada pašvaldības iestādēs un veikt izmaiņas Vaiņodes
novada pašvaldības štatu sarakstā un darba algās nosakot Sociālā atbalsta centra „Vaiņode”
pavāra darba algu EUR 623,50 par 1 slodzi sākot no 2021. gada 1. jūnija.
Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktā noteikts, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:
noteikt domes priekšsēdētāja, viņa vietnieka, vietējās pašvaldības administrācijas
darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un citu pašvaldības amatpersonu un darbinieku
atlīdzību.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Sociālo, izglītības un kultūras un Finanšu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
30.1. Apstiprināt ar 01.06.2021. izmaiņas Vaiņodes novada pašvaldības amata sarakstā un
darba algās nosakot Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” pavāra darba algu EUR 623,50 par
1 slodzi sākot no 2021. gada 1. jūnija.
30.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un lietvedībā un sociālajā
dienestā.
31.p.
Par sporta metodiķa Aināra Pāvila iesnieguma uzskatīšanu
/ziņo: I. Mame/

Pamats: Sporta metodiķa Aināra Pāvila iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē
07.05.2021. iereģistrēts ar nr. 2.1.11/2021/581 ar lūgumu atbalstīt ieceri izdot handbola
piecdesmit-gadei veltītu atmiņu grāmatu( 300 eksemplāru) un fotoizstādi. ( izmaksas
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aptuveni 185.00 EUR ar PVN) . Grāmatas izmaksas vēl tiek precizētas.
Pamatojoties uz “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktā noteikts, ka dome var
izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā,
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 18.05.2021. Sociālo, izglītības un kultūras un Finanšu
komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
31.1. Apstiprināt ieceri un piešķirt finansējumu 2000,00 EUR handbola piecdesmit-gadei
veltītas atmiņu grāmatas ( 300 eksemplāru) izdošanai un fotoizstādes veidošanai
31.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā.
32.p.
Par Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” darba kārtības noteikumu projektu
/ziņo: I. Mame/

Pamats: Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” vadītāja Vita Barakauskas iesniegusi Sociālā
atbalsta centra “Vaiņode” darba kārtības noteikumu projektu.
Darba kārtības nosaka Sociālā atbalsta centra “Vaiņode” vadītāja, darbinieku tiesības un
pienākumus, kā arī darba laika organizāciju, darba samaksu, atpūtas laiku un darba
aizsardzības noteikumus centrā.
Pamatojoties uz darba likuma 54. un 55. pantu un 18.05.2021. Sociālo, izglītības un
kultūras komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
32.1. Apstiprināt Sociālā atbalsta centra „Vaiņode” darba kārtības noteikumus( Pielikums
Nr.17)
32.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Sociālajā dienestā un Sociālā atbalsta centra
„Vaiņode ” vadītājai izpildei.
33.p.
Par dzīvesvietas deklarēšanu
/ziņo V. Jansons/
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Pamats: … p.k. … deklarētās dzīvesvietas adrese – …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., LV-3435. Iesniegums uzrakstīts 02.04.2021.,Vaiņodes novada domē, iereģistrēts ar
Nr. 2.1.11/2021/450, iesniegums ļaut deklarēties adresē: …. Vaiņode, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov.
Konstatēts: 2021.gada 02.aprīlī Vaiņodes novada domē, … p.k. … uzrakstīja iesniegumu,
ļaut deklarēties adresē: … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par cik ir … meita.
Iesniegumā, … apliecina, ka piekrīt ..…. deklarēšanai norādītajā adresē.
2021.gada 11.martā tika noslēgts Dzīvojamās telpas īres līgums Nr. 2.5.2/2021/134, starp
Vaiņodes novada pašvaldību kā Izīrētāju no vienas puses un … kā īrnieku no otras puses,
par adresi Raiņa iela 7-5, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Dzīvojamās telpas īres
līguma 4.2.1. punkts nosaka, ka Īrniekam ir tiesības iemitināt telpā ģimenes locekļus un
citas personas, saskaņā ar likuma “ Par dzīvojamo telpu īri” 9.pantu, iepriekš rakstiski
saskaņojot ar Izīrētāju. Pamatojoties uz minēto pantu, ļaut deklarēties adresē….., Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,…. p.k. …
Dzīvoklis …, kadastra Nr. 6492 006 0677 001 005, atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., īpašnieks - Vaiņodes novada pašvaldība.
Pamatojoties uz likumu “Par dzīvojamo telpu īri” 9.pantā noteiktajam, ka Īrniekam ir
tiesības iemitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus un citas personas, rakstiski saskaņojot
to ar Izīrētāju.
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 12.05.2021. Tautsaimniecības attīstības jautājumu un
18.05.2021. Finanšu komitejas sēdes lēmumu
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
33.1.Atļaut … p.k. …, deklarēt dzīvesvietu adresē …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes
nov., LV-3435.,
33.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā
nodaļā.
34.p.
Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu
/ziņo: V.Jansons/
Pamats: … 30.04.2021. iesniegums Nr. 2.1.11/2021/544, dzīvesvieta .., Vaiņode, Vaiņodes
pag., Vaiņodes nov., ar lūgumu anulēt dzīvesvietas pierakstu …., p.k. … adresē … Vaiņodē,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., …
….
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 12.pants, (1) Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde
anulē, ja: 2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā. (2)
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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, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
34.1. Anulēt …, p.k. …, deklarēto dzīvesvietu …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
LV-3435
34.2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
34.3. Pēc lēmuma spēkā stāšanās aktualizēt ziņas Iedzīvotāju reģistrā.
34.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā izpildei.
34.5. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža Administratīvā
rajona tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.
35.p.
Par Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājumu
/ziņo: O. Jurjevs/
Pamats: Vaiņodes domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona 25.05.2021. iesniegums,
iereģistrēts ar Nr. 2.3.13/2021/. ar lūgumu piešķirt ikgadējo atvaļinājumu, divas kalendārās
nedēļas sākot ar 2021.gada 27.maiju.
Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības
likuma 41.panta pirmo daļu un Vaiņodes novada pašvaldības Darba samaksas un sociālo
garantiju nolikuma 42. punktu,
Atklāti balsojot:
PAR – 7 (Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta Mame, Kaspars
Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS – nav,

Saskaņā ar LR likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”
balsojumā nepiedalās deputāts Visvaldis Jansons.
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
35.1. Piešķirt Vaiņodes novada domes priekšsēdētājam VISVALDIM JANSONAM, p.k.
…., ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, vienu kalendāro nedēļu, neieskaitot svētku dienas,
no 2021. gada 27. maija līdz 2021. gada 2. jūnijam (ieskaitot), izmaksājot atvaļinājuma
pabalstu 30% apmērā no mēnešalgas.
35.2. Domes priekšsēdētāja Visvalža Jansona atvaļinājuma laikā, domes priekšsēdētāja
pienākumus veikt Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja vietniekam OĻEGAM
JURJEVAM, p.k….
35.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā un
lietvedībā.
36.p.
Par dzīvojamās mājas Raiņa iela 60A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,
esošo dzīvokļu domājamo daļu noteikšanu
/ziņo: O. Jēkabsons/

Nekustamais īpašums Raiņa iela 60A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., sastāv no
zemesgabala 0.18 ha platībā, ar kad. Apz. 6492 006 0577 uz kura atrodas 12 dzīvokļu
dzīvojamā ēka, sastāv no 12 dzīvokļiem ar kopējo platību 545,60 kvm un trīs palīgceltnes.
12 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar nosaukumu “Raiņu iela 60A”, ar kad. Apz. 6492 006 0577
001, šķūnis ar kad. Apz. 6492 006 0577 002, šķūnis ar kad. Apz. 6492 006 0577 003,
pagrabs ar kad. Apz. 6492 006 0577 004 un piekrītošajai zemes gabalam ar kad. Apz.
6492 006 0577.
1. dzīvoklim Raiņa iela 60A-1, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 001– 424/5456.
2. dzīvoklim Raiņa iela 60A-2, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 002– 474/5456.
3. dzīvoklim Raiņa iela 60A-3, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 003– 484/5456.
4. dzīvoklim Raiņa iela 60A-4, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 004– 424/5456.
5. dzīvoklim Raiņa iela 60A-5, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 005– 424/5456.
6. dzīvoklim Raiņa iela 60A-6, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 006– 487/5456.
7. dzīvoklim Raiņa iela 60A-7, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 007– 354/5456.
8. dzīvoklim Raiņa iela 60A-8, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 008– 557/5456.
9. dzīvoklim Raiņa iela 60A-9, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 009– 428/5456.
10.dzīvoklim Raiņa iela 60A-10, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 010– 486/5456.
11.dzīvoklim Raiņa iela 60A-11, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 011– 489/5456.
12.dzīvoklim Raiņa iela 60A-12, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 012– 425/5456.
Nekustamais īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā pieder Vaiņodes pašvaldībai.
Lai sakārtotu nekustamo īpašumu Raiņa iela 60A, kas atrodas Vaiņodē, Vaiņodes pag.,
Vaiņodes nov., un varētu ierakstīt dzīvokļu īpašumus zemesgrāmatās ir jānosaka
domājamās daļas dzīvokļiem.
Pamatojoties uz Dzīvokļa īpašuma likuma 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 .
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Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, 1.panta 6. punktu
kopīpašuma domājamā daļa – daļa, kas proporcionāla dzīvokļa, neapdzīvojamās telpas vai
mākslinieka darbnīcas platībai attiecībā pret visu mājā esošo dzīvokļu, neapdzīvojamo telpu
un mākslinieka darbnīcu kopējo platību.
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
36.1. Noteikt, domājamās daļas dzīvokļiem 12 dzīvokļu dzīvojamā ēka ar nosaukumu
“Raiņu iela 60A”, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001, šķūnis ar kad. Apz. 6492 006 0577 002,
šķūnis ar kad. Apz. 6492 006 0577 003, pagrabs ar kad. Apz. 6492 006 0577 004 un
piekrītošajai zemes gabalam ar kad. Apz. 6492 006 0577:
36.1.1. dzīvoklim Raiņa iela 60A-1, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 001– 424/5456.
36.1.2. dzīvoklim Raiņa iela 60A-2, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 002– 474/5456.
36.1.3. dzīvoklim Raiņa iela 60A-3, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 003– 484/5456.
36.1.4. dzīvoklim Raiņa iela 60A-4, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 004– 424/5456.
36.1.5. dzīvoklim Raiņa iela 60A-5, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 005– 424/5456.
36.1.6 dzīvoklim Raiņa iela 60A-6, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 006– 487/5456.
36.1.7. dzīvoklim Raiņa iela 60A-7, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 007– 354/5456.
36.1.8. dzīvoklim Raiņa iela 60A-8, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 008– 557/5456.
36.1.9. dzīvoklim Raiņa iela 60A-9, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 009– 428/5456.
36.1.10. dzīvoklim Raiņa iela 60A-10, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 010–
486/5456.
36.1.11. dzīvoklim Raiņa iela 60A-11, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 011–
489/5456.
36.1.12. dzīvoklim Raiņa iela 60A-12, ar kad. Apz. 6492 006 0577 001 012–
425/5456.
36.2. Protokola izraksts izsniedzams nekustamo īpašumu speciālistam izpildei.
37.p.
Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Starpgabals pie Teātra ielas
27, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr. 6492 006 0037, atsavināšanas atkārtotas
izsoles noteikumu apstiprināšanu
/ziņo: O. Jēkabsons/

Ar 2019.gada 27.augustā Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.12, 1.p.) nekustamais
īpašums “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. Nr.
6492 006 0037 pašvaldību funkcijai nav nepieciešams un gatavot nekustamo īpašumu
pārdošanai.
Ar 2021.gada 30. marta Vaiņodes novada domes lēmumu (prot.Nr.8, 16.p.) apstiprināti
izsoles noteikumi, līdz 2021.gada 9. maijam nepieteicās neviens izsoles dalībnieks.
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2021.gada 10. maija izsole uzskatāma par nenotikušu. Izsoles sākumcena 953.40 EUR
(deviņi simti piecdesmit trīs euro 40 centi).
2020. gada 3. decembrī saņemts novērtējums no SIA “Invest Rīga Liepāja”, reģ.
Nr.42103024236, Nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, kad. Nr. 6492 006
0037, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., tirgus vērtība apsekošanas dienā, 2020. gada
7. aprīlī, sastāv no zemes gabala ar kad. apz. 6492 006 0712, 0,502 ha platībā . Tirgus vērtība
Eur 300 (Trīs simti eiro). Izdevumi par nekustamā īpašuma novērtēšanu 169.40 EUR un
mērniecība 484 EUR.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Vaiņodes novada pašvaldības
vārda Vaiņodes pagasta zemesgrāmatu nodalījumā Nr. 100000607312.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 1.panta sesto daļu, nosacītā
cena šā panta izpratnē ir nekustamā īpašuma vērtība, kas noteikta atbilstoši standartizācijas
likumā paredzētajā kārtībā apstiprinātajiem Latvijas īpašuma vērtēšanas standartiem.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena un izsoles sākumcena ir 953.40 EUR (deviņi simti
piecdesmit trīs euro 40 centi). Samazinot par 20% no nosacītās cenas ir 762.72 EUR
(septiņi simti sešdesmit divi euro 72 centi).
Izsoles solis 1% no objekta sākumcenas.
Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 3.panta pirmās daļas 1.punktu,
publiskas personas nekustamo mantu var atsavināt pārdodot izsolē, 32. panta 2. daļas 1.
punktu
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums, 3. pants
nosaka pienākumu lietderīgi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un mantu. Publiska persona
rīkojas ar finanšu līdzekļiem un mantu lietderīgi, tas ir: manta atsavināma un nododama
īpašumā vai lietošanā citai personai par iespējami augstāku cenu;
Atklāti balsojot:
PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Artūrs Blumbergs, Sandra Grosberga, Iveta
Mame, Kaspars Kirpičenoks, Zigmunds Mickus, Aiga Jaunzeme); PRET – nav; ATTURAS
– nav,
Vaiņodes novada dome NOLEMJ:
37.1 Atzīt 10.05.2021. Nekustamā īpašumā “Starpgabals pie Teātra ielas 27” atsavināšanas
izsoli par nenotikušu.
37.2. Izsludināt atkārtotu izsoli NĪ “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, samazinot izsoles
sākuma cenu par 20% no nosacītās cenas. ( Pielikums Nr.18)
37.3. Apstiprināt nekustamā īpašuma “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, kas atrodas Vaiņode,
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kadastra numurs 6492 006 0037, izsoles noteikumu projektu
37.4. Noteikt izsoles datumu 2021.gada 6. jūlijs, plkst. 11.00
37.6. Izsoles sākumcena: 762.72 EUR (septiņi simti sešdesmit divi euro 72 centi).
37.7. Izsoles solis: EUR 8.00 (astoņi euro un 00 centi)
37.8. Noteikt dalības maksu: EUR 20.00 (divdesmit euro un 00 centi)
37.9. Noteikt nodrošinājuma nauda 10% apmērā no sākumcenas, t.i., EUR 76.27
(septiņdesmit seši euro un 27 centi)
37.10. Uzdot nekustamā īpašuma speciālistam ievietot sludinājumu par izsoli vietnē
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“Latvijas Vēstnesis”, pašvaldības mājas lapā: www.vainode.lv, un bezmaksas informatīvajā
izdevumā Vaiņodes novada vēstis.
Sēde beidzas plkst. 14:50
Sēdes vadītājs:

Sēdes protokolētājs

………………………..

………………………….

Protokols parakstīts 28.05.2021.
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Visvaldis Jansons

Inese Pūlīte

