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Sēde sasaukta: plkst.800 

 

Sēdi atklāj: plkst.800 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 
Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

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

 

Nepiedalās: Zigmunds Mickus (pamatdarba dēļ ) 

 
Uzaicināts piedalīties – nav  

 

Darba kārtība:  
 

1. Par NĪ „ Teātra iela 5 ” platības precizēšanu 

2. Par projekta " Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana " īstenošanu 
3. Par dzīvokļa piešķiršanu 

 

Balsojums par dienas kārtību:  

 

Atklāti balsojot:  

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Teodors Roze, 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības . 
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1.p. 

 

Par NĪ „ Teātra iela 5 ” platības precizēšanu 

/ziņo: V. Jansons /  

 

Pamats: SIA „ Latvijasmernieks.lv”,  reģ. Nr. 40003783960, juridiskā adrese: Mārstaļu iela 19, Rīga, 

LV-1050, iesniegums Nr. 3-6/1021, saņemts 22.10.2013 Vaiņodes novada domē, darot zināmu, ka ir 

veikta īpašuma “Teātra iela 5”,Vaiņodē, Vaiņodes novadā zemes kadastrālā uzmērīšana. Kadastrālajā 
uzmērīšanā noteiktā zemes platība ir mazāka par pašvaldības lēmumā par zemes īpašuma tiesību pāreju, 

norādīto zemes platību 2009. gada 21. decembra Vaiņodes novada domes lēmumā zemes vienības 

“Teātra iela 5” ar kad.apz. 6492 006 0240, platība ir 0,2 ha. Zemes kadastrālajā uzmērīšanā aprēķinātā 
zemes platība ir 0,0918 ha. Lūdzam pašvaldību pieņemt lēmumu par zemes platības precizēšanu. 

Konstatēts: 2009. gada 21. decembra Vaiņodes novada domes protokolā Nr. 12, 12.1p. lēmumā par 

zemes īpašuma tiesību pāreju, norādītā zemes platība “Teātra iela 5”, kad.apz. 6492 006 0240, ir 0,05 

ha. 2013. gada 22. augusta Vaiņodes novada domes protokolā Nr.6, 2p., lēmumā par platības 
precizēšanu norādītā zemes platība “Teātra iela 5”, kad.apz. 6492 006 0240, ir 0,2 ha.  Uzmērot dabā 

konkrēto zemesgabalu, konstatēts, ka reālā zemesgabala platība ir 0,0918 ha. SIA “Latvijasmernieks.lv”, 

sūtītajam iesniegumam, pielikumā, zemes robeža plāna projekta skice. 
Pamatojoties uz likumu „Par zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos”, 2.panta (9) Ja kadastrālajā  

uzmērīšanā noteiktā zemes platība pārsniedz pastāvīgā lietošanā piešķirto zemes platību vai ir mazāka 

par to un zemes gabala robežu kontūras apvidū atbilst lēmuma par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā 

grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, pašvaldība pieņem lēmumu par zemes platības 

precizēšanu. Kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās zemes gabala robežu kontūras var atšķirties no lēmuma 

par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā grafiskajā pielikumā noteiktajām robežu kontūrām, ja visi 

robežojošie zemes gabali ir kadastrāli uzmērīti. 

Atklāti balsojot:  
PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Teodors Roze, 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Precizēt kadastra datos: NĪ “Teātra iela 5”, Kad. Nr. 6492 006 0240 platību, no 0.2 ha uz 0,0918  

ha. 

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei 

 

 Plkst.  802  ierodas deputāts  Aiga Jaunzeme 

 

2.p.  

Par projekta „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana ” īstenošanu 

/ziņo:  V.Jansons/ 

 

Lauku atbalsta dienestā (LAD) ir atvērta pieteikšanās  pasākumam „Meža ekonomiskās vērtības 

uzlabošana”. Mērķis palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 
Pasākumā atbalsta šādas aktivitātes: jaunaudžu kopšana, tai skaitā nākotnes koku atzarošana; 

mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, tai skaitā augsnes sagatavošanai stādīšanai, stādāmā materiāla iegāde, 

stādīšana un kopšana mežaudzes ierīkošanas gadā; jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde, kas 

paredzēta jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, kā arī darba aizsardzības līdzekļu 
iegāde. 

Vaiņodes novada pašvaldībā kopšanai paredzēts 8,7 ha jaunaudžu, kas atrodas  NĪ „Krūklīši ” kad. Nr. 

64920020064 un NĪ „Krauklīši” kad Nr. 64920020015. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties vienu 
krūmgiezi un vienu zāģi, kā arī aizsargdrēbes darba veicējiem. Zāģa cena – Ls 479.00, krūmgrieža cena 

Ls 555.00, kopā ar Ls 1034.00. Aizsargapģērbs un aprīkojums  kopā Ls 586.40. 

Pamatojoties uz  Likuma par pašvaldībām 15. panta,1. daļas 10.) apakšpunktu, 14. panta, 2. daļas 3) un 
5) apakšpunktu. 
Atklāti balsojot:  
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PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs,  Aiga Jaunzeme, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
2.1. Īstenot projektu, ar nosaukumu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”, un apliecina, ka 

pašvaldības budžetā ir līdzekļi 1620,40 (viens tūkstotis seši simti divdesmit lati 40 santīmi) Ls ar  PVN  

projekta īstenošanai. 
2.2. Pilnvarot  domes priekšsēdētāju Visvaldi Jansonu  iesniegt un parakstīt  LAD projekta pieteikumu. 

2.3. Lēmuma izrakstu iesniegt Lauku atbalsta dienestā. 

 
Plkst.  804  ierodas deputāts  Sandra Ķempe 

 

3.p. 

Par dzīvokļiem 

/ziņo:  V.Jansons/ 

 

Pamats: G. L. , p.k. ………………….. iesniegums Nr. 3-6/987, saņemts 15.10.2013, Vaiņodes 

novada domē, ar lūgumu  piešķirt dzīvokli …………… Deklarēsies 3 personas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 9.punktu, kurā noteikts, ka pašvaldības autonomā 
funkcija ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, un Likumu „Par palīdzību 

dzīvokļu jautājumu risināšanā” 

 

Atklāti balsojot: 

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

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
 

3.1.Piešķirt  G. L., p.k. ………dzīvokli …………… Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.           

3.2..Dzīves vieta jādeklarē viena mēneša laikā t.i. līdz 09.12.2013. 
3.3. G. L. īres līgumu ar Vaiņodes novada pašvaldības komunālo nodaļu par dzīvojamās platības 

izmantošanu.  

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

 

 

Sēdi slēdz plkst. 810 

 

 

Sēdes vadītājs:   / paraksts /              V.Jansons 
 

Sēdes protokolētājs:   / paraksts /  I. Pūlīte 

 
 

Protokols parakstīts 2013.gada 14.novembrī 

 

 

 


