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LATVIJAS  REPUBLIKA 
 

VAIŅODES   NOVADA  DOME 

 

Reģ.Nr.90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pagasts,  Vaiņodes novads,  LV-3435, 

 tālr.63464333, 63464954, fakss 63407924, e-pasts   dome@vainode.lv 

 

SĒDES   PROTOKOLS 

Nr. 12 

Vaiņodes novada Vaiņodē 
2014.gada 19. jūnijā 

 

Sēde sasaukta: plkst.15
00 

 

Sēdi atklāj: plkst.15
00 

 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons 

 

Protokolē – sekretāre: Inese Pūlīte 

 

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

Ķempe, Vitauts Pragulbickis 

 

Nepiedalās: Zigmunds Mickus  (pamatdarba dēļ),  

 

Uzaicināts piedalīties – izpilddirektora vietniece Evita Vanaga, Vaiņodes internātpamatskolas direktors 

Reinis Ulberts 

 

Darba kārtība:  

 

1. Par precizējumu Vaiņodes novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes protokola Nr. 10, 1.p. “Par 

zemesgabalu platību precizēšanu”. 

2. Par NĪ sadalīšanu 

2.1. Par NĪ “Teterkalns” sadalīšanu 

2.2. Par NĪ “Zariņi” sadalīšanu 

2.3. Par NĪ “No palīgsaimniecības Jaunmājas” sadalīšanu 

2.4. Par NĪ “ Jāņlauki” sadalīšanu 

3. Par zemes nomas līguma slēgšanu 

4. Par zemesgabala “Raiņa iela 56B” iznomāšanu 

             4.1. L.G. iesniegums 

4.2. Dz.  S. iesniegums 

4.3.L. L. iesniegums 
4.4. E. K. iesniegums 
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4.5. Dz. P. iesniegums 

4.6. R. D. iesniegums 

4.7. D. Č. iesniegums 

4.8. I.  B. iesniegums 

4.9. I. Ķ. iesniegums 

5. Par konkursa “ Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā 2014” nolikuma projekta apstiprināšanu 

6. Par atkārtotu Vaiņodes novada domes Apbalvojumu skiču konkursa izsludināšanu 

7. Par SIA “ Lotoss-A” juridiskās adreses reģistrāciju 

8. Par nekustamā īpašuma “ Raiņa iela 51” izsoles protokola apstiprināšanu 

9. Par sadarbību grāmatas “ Latvijas novadu dārgumi” izdošanā 

10. Par vienreizēju sociālo pabalstu 

11. Par J. G. iesnieguma izskatīšanu 

12. Par Vaiņodes novada publiskā gada pārskata 2013. gadam apstiprināšanu. 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

Pieturēties pie izsludinātās darba kārtības un pievienot pie sēdes darba kārtības papildjautājumus: 

 

13. punktu “ Par papildus finansējumu papildus darbiem projektā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā””. 

14. punktu “ Par domes lēmumu atcelšanu sakarā ar NĪ “ Miermīļi” atsavināšanu”. 

15. punktu “ Par cirsmas izstrādi” 

1.p. 

Par precizējumu Vaiņodes novada domes 2014. gada 24. aprīļa sēdes protokola Nr. 10, 1.p. “Par 

zemesgabalu platību precizēšanu” 

/ ziņo: O. Jurjevs/ 

 

Pamats: 2014. gada 24. aprīļa sēdes protokolā Nr. 10, 1. p. “Par zemesgabalu platību precizēšanu”, 

apakšpunktā 1.1.9.p. zemesgabalam ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas”, kad. apz. 6492 

004 0158, kļūdoties norādīts tāds pats kadastra apz. kā 1.1.8.p. zemesgabalam ar nosaukumu “Veldas kapi”.  

 

Pamatojoties uz Likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu. Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu un 11.06.2014. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes 

lēmumu  

 

Atklāti balsojot: 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

1.1. Aizstāt 2014. gada 24. aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes protokola Nr. 10, 1. p. “Par zemesgabalu 

platību precizēšanu”, apakšpunktā 1.1.9.p. zemesgabalam ar nosaukumu “Personīgā palīgsaimniecība 

Jaunmājas kad. apz. 6492 004 0158, ar kad apz. 6492 005 0124  

1.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības zemes lietu speciālistam un nosūtams Valsts Zemes 

dienestam. 

1.3. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
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2.p. 

Par NĪ sadalīšanu 

/ziņo : O. Jurjevs/ 

 

2.1. Par NĪ “Teterkalns” sadalīšanu 

Pamats: ….., p.k. …, dzīvojoša ….. Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,iesniegums 10.06.2014. saņemts Vaiņodes 

novada domē iereģistrēts ar Nr.3-6/545 ar lūgumu ļaut atdalīt no NĪ “Teterkalns”, kad. Nr. 6492 001 0060, 

kopējā platībā 82,90 ha, zemesgabalu ar kad. apz. 6492 001 0060, 40,40 ha platībā, piešķirt nosaukumu 

“Gaileņkalns”. Atdalītajam zemesgabalam piešķirt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM kods: 0201. 

Konstatēts: NĪ “Teterkalns”, kad. Nr.. 6492 001 0060, 82,90 ha, sastāv no trīs atsevišķiem zemesgabaliem, 

ar kad. apz. 6492 001 0060  40,40 ha platībā, ar kad. apz. 6492 004 0035 27,10 ha platībā, ar kad. apz. 6492 

004 0175 15,4 ha platībā. Zemesgabals ar kad. apz. 6492 001 0060, 40,40 ha platībā, kuru vēlas atdalīt, 33,6 

ha meža zeme, 0,1 ha zeme zem ūdens, 0,4 ha zeme zem ceļiem, 6,3 ha citas zemes. 

 

Pamatojoties uz  „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās 

pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam 

izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 

5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 1.p. 

nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības 

daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu 

pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes 

vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai 

starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) 

piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 

platībām (teritorijām).  

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts nosaka, vietējā 

pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko 

pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja 

projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām un 11.06.2014. Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.1.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Teterkalns”, kad. apz. 6492 001 0060, ar kopējo platību 82,90 ha 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6492 001 0060, 40,40 ha platībā. 

2.1.2. Atdalītajai zemes vienībai 40,40 ha platībā piešķirt nosaukumu “Gaileņkalns” un noteikt zemes 

lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 

2.1.3. Atlikušajām zemes vienībām ar kad. apz. 6492 004 0035, 27.10 ha platībā un ar kad. apz. 6492 004 

0175, 15,4 ha, saglabāt  nosaukumu “Teterkalns” un zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

2.1.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 

2.1.5. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 

2.1.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

2.1.7. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

2.2. Par NĪ “Zariņi ” sadalīšanu 
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Pamats: …. p.k. …., dzīvojoša …. Vaiņodēs novadā, iesniegums saņemts 03.06.2014, iereģistrēts Vaiņodes 

novada domē ar Nr. 3-6/500, ar lūgumu ļaut atdalīt no nekustamo īpašumu “Zariņi”, kad. Nr. 6454 004 0110, 

ar kopējo platību 21,0 ha, zemesgabalu ar kad. apz. 6454 003 0172, 4.7 ha platībā. Atdalītajam 

zemesgabalam piešķirt nosaukumu “Zariņi 2”, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, NĪLM – 0201. 

Konstatēts: NĪ “Zariņi”, ar kad. Nr 654354 004 0110, 21,0 ha platībā, sastāv no diviem zemesgabaliem, 

viens no  zemesgabaliem ar kad. apz. 6454 004 0110, 16,3 ha platībā sastāv no lauksaimniecībā 

izmantojamās zemes, bet otrs zemesgabals ar kad. apz. 6454 003 0172, 4,7 ha platībā sastāv no meža zemes. 

 

Pamatojoties uz  „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās 

pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam 

izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 

5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 1.p. 

nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības 

daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu 

pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes 

vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai 

starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) 

piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 

platībām (teritorijām).  

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts nosaka, vietējā 

pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko 

pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja 

projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām un 11.06.2014. Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu komitejas sēdes lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.2.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Zariņi”, kad. apz. 6454 004 0110, ar kopējo platību 21.0 ha, 

zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6454 003 0172, 4.7  ha platībā. 

2.2.2. Atdalītajai zemes vienība ar kad. apz. 6454 003 0172, 4.7 ha platībā piešķirt nosaukumu “Zariņi 2” un 

noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība (0201) 

2.2.3. Zemes vienībai ar kad apz. 6454 004 0110, 16.3 ha platībā saglabāt nosaukumu “Zariņi ” un  zemes 

lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

2.2.4. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 

2.2.5. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 

2.2.6. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

2.2.7. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

2.3. Par NĪ “No palīgsaimniecības Jaunmājas” sadalīšanu 

Pamats: Lai reģistrētu zemesgabalu ar nosaukumu “No palīgsaimniecības Jaunmājas” zemesgrāmatā, ar kad. 

apz. 6492 005 0217, kurš sastāv no diviem zemesgabaliem, nepieciešams atdalīt zemesgabalu ar kad. apz. 

6492 005 0217, 1,92 ha platībā, piešķirt  nosaukumu “Aliči” un uz zemesgabala esošajai ēkai adresi “Aliči”, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435. Konkrētajam zemesgabalam noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz 

kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība: NĪLM: 0101 

Konstatēts: kadastra reģistrā NĪ ar nosaukumu “No palīgsaimniecības Jaunmājas”, ar kad. apz. 6492 005 

0005, sastāv no diviem zemesgabaliem, kopējā platībā 7,32 ha,  no kuriem viens ir ar kad. apz. 6492 005 

0217 1,92 ha platībā un otrs ar kad apz. 6492 005 0090, 5,4 ha platībā. NĪ nav ierakstīts zemesgrāmatā un ir 

piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai. Uz zemesgabala ar kad. apz. 6492 005 0217, 1,92 ha platībā 
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atrodas …. piederoša ēka. Zemesgabals ir kadastrāli uzmērīts. 

 

Pamatojoties uz  „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās 

pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam 

izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 

5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 8. panta trešās daļas 1.p. 

nosaka, ka zemes ierīcības projekts nav izstrādājams, ja: veic atkārtotu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienības 

daļai vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. 

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu 

pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes 

vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai 

starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) 

piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 

platībām (teritorijām).  

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts nosaka, vietējā 

pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko 

pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja 

projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām un 11.06.2014. Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu komitejas sēdes lēmumu  

Pamatojoties uz 03.11.2009 MK noteikumiem Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumiem”, III. Adrešu 

piešķiršanas kārtība 12.) Novadu, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas 

ārpus ciemiem, apbūvei paredzētajai zemes vienībai vai ēkai piešķir nosaukumu un 11.06.2014. 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.3.1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “No palīgsaimniecības Jaunmājas”, kad. apz. 6492 005 0005, ar 

kopējo platību 7.32 ha, zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 6492 005 0217, 1,92 ha platībā. 

2.3.2. Atdalītajai zemes vienībai 1,92 ha platībā piešķirt nosaukumu “Aliči” un noteikt zemes lietošanas 

mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

2.3.3. Atdalītajai zemes vienībai un uz atdalītās zemes vienības esošajai ēkai piešķirt adresi: “Aliči”, 

Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435 

2.3.4. Atlikušajai zemes vienībai 5,4 ha platībā  atstāt nosaukumu “No palīgsaimniecības Jaunmājas”, 

saglabāt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

2.3.5. Zemes ierīcības projekta izstrāde nav nepieciešama. 

2.3.6. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu. 

2.3.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 

2.3.7. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam izpildei. 
 

2.4. Par NĪ “ Jāņlauki” sadalīšanu 

Pamats: …., p.k. … dzīvojoša ….Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts 15.05.2014, iereģistrēts 

Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/444, ar vēlmi sadalīt zemesgabalu ar nosaukumu “Jāņlauki”, kad. apz. 

6492 003 0026, kopējā platībā 17,33 ha, trīs zemes vienībās, atbilstoši pievienotajai skicei, platības tiks 

precizētas pēc uzmērīšanas. Pirmajam zemesgabalam piešķirt nosaukumu “Jāņlauciņi”, noteikt zemes 

lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101), Otrajam 

zemesgabalam piešķirt nosaukumu “Jāņkalniņi”, noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā 

saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101), Trešajam zemesgabalam saglabāt nosaukumu “Jāņlauki”, 

noteikt zemes lietošanas mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101). 

Konstatēts: NĪ “Jāņlauki”, kad Nr. 6492 003  0026, ar kopējo platību 17,33 ha, sastāv no viena zemesgabala 
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ar kad. apz. 6492 003 0026, zeme uz kura galvenās saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Zemesgabals 

sastāv no 14,42 ha aramzeme, 2,4 ha meži, zeme zem ūdeņiem 0,26, pārējās zemes 0,25 ha. 

 

Pamatojoties uz  „Zemes ierīcības likums”, 1.panta 3.punktā noteikts, ka zemes ierīcības projekts ir vietējās 

pašvaldības administratīvās teritorijas daļai, atsevišķam nekustamajam īpašumam vai zemes gabalam 

izstrādāts teritorijas sakārtošanas un zemes izmantošanas apstākļu uzlabošanas pasākumu projekts. Likuma 

5.panta 1.daļa nosaka, ka zemes ierīcības projektu ierosina zemes īpašnieks un 7.pants nosaka, ka zemes 

ierīcības projektu izstrādā ievērojot vietējās pašvaldības teritorijas plānojumu. 

8.pants. (1) Zemes ierīcības projektu izstrādā šādiem zemes ierīcības darbiem: 1) zemes vienību robežu 

pārkārtošanai; 2) vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas, tai skaitā zemes vienības un zemes 

vienības daļas, kas ietverta zemes ierīcības projektā (turpmāk — projektētās teritorijas), apmaiņai vai 

starpgabalu likvidēšanai; 3) zemes vienību (arī kopīpašumā esošo) sadalīšanai; 4) zemes konsolidācijai; 5) 

piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemes vienībai; 6) pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām zemes 

platībām (teritorijām).  

Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumi Nr. 288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi” 

noteikta kārtība, kādā tiek izstrādāts zemes ierīcības projekts un šo noteikumu 11.punkts nosaka, vietējā 

pašvaldība izdod administratīvo aktu par projekta izstrādes nepieciešamību un pievieno tam grafisko 

pielikumu, kurā shematiski attēlota projektētā teritorija. Grafiskais pielikums nav nepieciešams, ja 

projektētās teritorijas robeža sakrīt ar zemes vienību robežām un 11.06.2014. Tautsaimniecības attīstības 

jautājumu komitejas sēdes lēmumu  

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

2.4.1. Atļaut sadalīt  zemesgabalu “Jāņlauki”, kad. apz. 6492 003 0026, ar kopējo platību 17,33 ha trīs daļās 

atbilstoši pievienotajai skicei, platības tiks precizētas pēc uzmērīšanas. 

2.4.2. Zemes vienībai apmēram 5.23 ha platībā piešķirt nosaukumu “Jāņlauciņi” un noteikt zemes lietošanas 

mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

2.4.3. Zemes vienībai apmēram 5.1 ha platībā piešķirt nosaukumu “Jāņkalniņi” un noteikt zemes lietošanas 

mērķi: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

2.4.4. Zemes vienībai apmēram 7.0 ha platībā nosaukumu “Jāņlauki” un saglabāt zemes lietošanas mērķi: 

zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (0101) 

2.4.5.  Zemes ierīcības projekta izstrāde ir nepieciešama. 

2.4.6. Lēmumam pievienot grafisko pielikumu un darba uzdevumu. 

2.4.7. Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.  

2.4.8. Lēmuma izraksts iesniedzams zemes lietu speciālistam izpildei. 

 

 3.p. 

 Par zemes nomas līguma slēgšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

J. R. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, dzīvojošs …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,saņemts 29.05.2014, iereģistrēts 

Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/490, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,2040 ha platībā dzīvojamās mājas 

ar adresi … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. uzturēšanai. 

Konstatēts: zemesgabals ar nosaukumu “Ķiršu iela 8”, kad.apz. 6492 006 0604, 0,2040 ha platībā, atrodas 

Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. …. 

Pamatojoties uz 2007. gada 30. oktobra MK noteikumiem Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes 

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

zemesgabalu var slēgt tikai ar attiecīgo ēku (būvju) īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. 

Atklāti balsojot:     
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar J. R.  p.k. …, par zemesgabalu ar nosaukumu “….”, kad. apz. 6492 006 

0604, 0,2040 ha platībā. 

3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības. 

3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

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

 

4.p. 

Par zemesgabala “Raiņa iela 56B” iznomāšanu 

/ziņo: O. Jurjevs/ 

4.1. L. G. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …, dzīvojoša …..Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums saņemts 05.06.2014, 

iereģistrēts Vaiņodes novada domē ar Nr.3-6/527, ar lūgumu iznomāt divus zemesgabalus – 0,0276 ha un 

0,0173 ha  platībā mazdārziņa ierīkošanai, zemes gabals ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. Nr. 6492 006 

0671. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.1.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. G. p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,0276 ha un 0,0173 ha  platībā. 

4.1.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.1.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

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

 

4.2. Dz. S. iesniegums 

Pamats: …, p.k. …., ……., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes novadā, iesniegums saņemts 19.06.2013, 

iereģistrēts Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/614,  ar lūgumu iznomāt zemes gabalu 0,1125 ha platībā 

mazdārziņa ierīkošanai, zemes gabals “Raiņa iela 56B”, kad. Nr. 6492 006 0671. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Dz.  S., p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,1125 ha platībā. 

4.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.2.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

4.2.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

4.3. L. L.  iesniegums 

Pamats: L.L., p.k. …., dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 10.06.2013, iereģistrēts 

Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/549 ar lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,0240 ha platībā mazdārziņa 
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ierīkošanai no zemesgabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. apz 6492 006 0671. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar L. L., p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,0240 ha platībā. 

4.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.3.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

4.3.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

4.4. E. K. iesniegums 

Pamats: E. K., p.k. …., dzīvojoša ……, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, iesniegums saņemts 

05.06.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada domē ar Nr.3-6/528, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,0224 ha 

platībā mazdārziņa ierīkošanai no zemesgabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. apz 6492 006 0671. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.4.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar E. K., p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,0224 ha platībā. 

4.4.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.4.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

4.4.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

4.5. Dz. P. iesniegums 

Pamats: Dz. P., p.k. …., dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

05.06.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/523, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,0305 ha 

platībā mazdārziņa ierīkošanai, no zemesgabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 6492 006 0671. 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.5.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar Dz. P., p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,0305 ha platībā. 

4.5.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.5.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

4.5.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

4.6. R. D.  iesniegums 

Pamats: R. D , p.k. …., dzīvojoša ….., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums Nr. 3-6/526, 

saņemts 05.06.2014, Vaiņodes novada domē,  ar lūgumu iznomāt divus zemesgabalus 0,0293 ha un 0,0281 
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ha platībā mazdārziņa ierīkošanai, no zemesgabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 6492 006 

0671. 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.6.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar R.  D. p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,0293 ha un 0,0281 ha platībā. 

4.6.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.6.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

4.6.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

4.7. D. Č. iesniegums 

Pamats: D. Č., p.k. ….., dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

05.06.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/525, ar lūgumu iznomāt divus zemesgabalus 

0,0238 ha un 0,0108 ha platībā mazdārziņa ierīkošanai no zemesgabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, 

kad.apz. 6492 006 0671.  

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.7.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar D. Č., p.k. …., par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,0238 ha un 0,0108 ha platībā. 

4.7.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.7.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

4.7.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

4.8. I. B. iesniegums 

Pamats: I.B., p.k. …..,  dzīvojoša …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 

06.06.2014, iereģistrēts Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/535, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,0103 ha 

platībā mazdārziņa ierīkošanai, no zemesgabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 6492 006 0671. 

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.8.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. B., p.k. ……, par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0,0103 ha platībā. 

4.8.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.8.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 
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4.8.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

4.9.I.  Ķ. iesniegums 

Pamats: … p.k. … dzīvojošs ….. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.,  iesniegums saņemts 05.06.2013, 

iereģistrēts Vaiņodes novada domē ar Nr. 3-6/524, ar lūgumu iznomāt zemesgabalu 0,0203 ha platībā 

mazdārziņa ierīkošanai, no zemesgabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 6492 006 0671. 

Konstatēts: Uz konkrētā zemes gabala ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 6492 006 0671 atrodas 

dzīvojamās mājas Raiņa iela 62 un Raiņa iela 60A iedzīvotāju mazdārziņi, kas līdz šim nebija iznomāti. Tā 

kā konkrētais zemesgabals ir piekritīgs pašvaldībai, lai sakārtotu šo teritoriju un nodrošinātu visiem 

pašvaldības zemes izmantotājiem vienādus noteikumus un tiesības un pienākumus, ierosinu slēgt zemes 

nomas līgumus ar iepriekš minētām personām par zemesgabala ar nosaukuma “Raiņa iela 56B”, kad. apz. 

6492 006 0671.  

 

Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. pantu, kurā noteikts, lai izpildītu savas funkcijas, 

pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: 3) racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības 

kustamo un nekustamo mantu. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

4.9.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar I. Ķ. p.k. ……, par zemesgabalu ar nosaukumu “Raiņa iela 56B”, kad. 

apz. 6492 006 0671, 0.0203 ha platībā. 

4.9.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības.  

4.9.3. Līguma darbības termiņš līdz 2019. gada 30. jūnijam 

4.9.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemes lietu speciālistam 

 

5.p. 

Par konkursa “ Sakoptākā sēta  Vaiņodes novadā 2014.” 

nolikuma projekta apstiprināšanu 

/ziņo A. Jaunzeme/ 

Iesniegts konkursa “ Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā 2014”  nolikuma projekts. 

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta. 2. punktu un 11.06.2014. Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas sēdes lēmumu 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

5.1. Apstiprināt konkursa “ Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā 2014”  nolikuma projektu. 

5.2. Izsludināt pieteikšanos konkursam“ Sakoptākā sēta Vaiņodes novadā 2014” no 20.06.2014. līdz 

31.07.2014. plkst.10.
00  

konkursa nolikumu
 
publicējot Vaiņodes novada mājas lapā www.vainode.lv 

 

6.p. 

 Par atkārtotu Vaiņodes novada domes Apbalvojumu skiču konkursa izsludināšanu 

/ziņo: A. Jaunzeme/ 

 

Pamats: No 2014. gada 3 aprīļa līdz 2014 gada 2. jūnijam bija atvērta pieteikšanās ideju konkursā “ Par 

Vaiņodes novada apbalvojumu skiču izveidi” un netika iesniegts neviens konkursa darbs. Priekšlikums 

izsludināt atkārtotu darbu iesniegšanu no 2014. gada 20.jūnija līdz 2014. gada 7. jūlijam.  

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 41. panta. 2. punktu un 11.06.2014. Sociālo, izglītības un kultūras 

jautājumu komitejas sēdes lēmumu 
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Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
6.1. Izsludināt pieteikšanos “ Ideju konkursam par Vaiņodes novada apbalvojumu skiču izveidi” no 

20.06.2014. līdz 07.07.2014. plkst.10.
00  

konkursa nolikumu
 
publicējot Vaiņodes novada mājas lapā 

www.vainode.lv 

7.p. 

Par SIA „Lotoss-A” juridiskās adreses reģistrāciju 

/ziņo : V. Jansons / 

 

Pamats: Aivara Zīverta dzīvojoša…, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts Vaiņodes 

novada domē 12.06.2014., iereģistrēts ar Nr. 3-6/562, ar lūgumu atļaut reģistrēt juridisko adresi Vaiņodes 

novada pašvaldībai piederošajā īpašumā Brīvības iela 13, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. SIA 

“Lotoss-A” darbības veids- ziedu, telpaugu, saimniecības preču tirdzniecība. 

 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12. pantu, pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu un 19.06.2014. finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

7.1. Atļaut Aivaram Zīvertam reģistrēt SIA „Lotoss-A” juridisko adresi Brīvības iela 13, Vaiņode, Vaiņodes 

pag. Vaiņodes nov., ziedu, telpaugu, saimniecības preču tirdzniecībai. 

7.2. Lēmuma izraksts nosūtāms Aivaram Zīvertam . 

 

8.p. 

Par nekustamā īpašuma “ Raiņa iela 51” izsoles protokola apstiprināšanu. 

/ziņo : V. Jansons / 

 

Saskaņā ar Vaiņodes novada domes 2014. gada 02. aprīļa sēdes lēmumu , Protokols Nr.9, 3.p. “ Par Vaiņodes 

novada pašvaldībai piederošā NĪ “ Raiņa iela 51” atkārtotu pārdošanu izsolē”, 2014. gada 26. maijā tika 

paredzēta nekustamā īpašuma “ Raiņa iela 51” izsole. Pieteikšanās termiņš līdz 2014. gada 26. maija plkst. 

10
00 

. Neviens izsoles dalībnieks nebija pieteicies. 

Pamatojoties uz augstāk minēto un Izsoles noteikumu 8.1.1. punktu, kurā noteikts, ka izsole uzskatāma par 

nenotikušu, ja uz izsoli nav ieradies un reģistrējies neviens dalībnieks, Izsoles komisija NOLEMJ: Atzīt 

izsoli par nenotikušu. 

 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu un 14. panta 2. daļas 3.p.  racionāli un lietderīgi apsaimniekot 

pašvaldības kustamo un nekustamo mantu un 19.06.2014. finanšu komitejas lēmumu 
 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

8.1. Apstiprināt 2014.gada 26.maija Nekustamā īpašuma “ Raiņa iela 51”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 

nov.  izsoles protokolu . 



12 
 

8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības juristam un pašvaldības grāmatvedībā . 

 

9.p. 

Par sadarbību grāmatas “ Latvijas novadu dārgumi” izdošanā 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

AS “ Lauku Avīze” Latvijas valsts simtgadi gaidot un atbalstot Latvijas novadu centienus savu novada 

vēstures izpētē un kultūrvēsturisko pieminekļu saglabāšanā un popularizēšanā, aicina sadarboties grāmatas “ 

Latvijas novadu dārgumi” veidošanā.  Lai īstenotu šo nozīmīgo projektu izveidojot saturiski vērtīgu un 

poligrāfiski kvalitatīvu grāmatu, AS “ Lauku Avīze” aicina novada pašvaldību iesaistīties projektā, 

rekomendējot sava novada relikvijas  un iesūtot to likteņstāstus, kā arī atbalstot grāmatas izdošanu finansiāli 

ar EUR 150.00, lai līdzsvarotu grāmatas cenu  un veicinātu tās pieejamību gan grāmatnīcās, gan bibliotēku 

iepirkumos. 

 

Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu  Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas 

iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru 

kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 

darbība nav aizliegta ar likumu un 19.06.2014. finanšu komitejas lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

 

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

9.1. Piešķirt līdzfinansējumu EUR 150,00 ( viens simts piecdesmit euro, 00 centu) apmērā grāmatas “ 

Latvijas novadu dārgumi” izdošanai.  

9.2. Uzdot sabiedrisko attiecību speciālistam Inesei Pūlītei sagatavot grāmatā publicējamos materiālus. 

9.3. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā. 

 

10.p. 

Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ ziņo: V. Jansons / 

…… 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 

sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 

palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 

personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 35. panta Sociālās palīdzības 

pabalstu veidi 3 daļa nosaka, ja ir pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, 

it tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ( personas ) pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

 

Saskaņā ar 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada saistošiem noteikumiem Nr.12 „Par sociālās palīdzības 

pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) 

ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, 

ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai . 

 

Saskaņā ar likumu  “ Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” fiziskās personas , kuras taksācijas gadā Latvijā  ir  

guvušas ienākumus , no kuriem ir ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un kurām ir bijuši attaisnotie 

izdevumi, var  iesniegt gada ienākumu deklarāciju un saņemt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli.  

Ja  pensijas apmērs kopā ar piemaksu pārsniedz EUR 235.00, tad tiek ieturēts ienākuma nodoklis, kas dod 

iespēju iesniegt gada ienākumu deklarāciju un atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli. 

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 19.06.2014. finanšu komitejas sēdes lēmumu 
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Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.1. Atteikt  …. vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu. 

10.2. Uzdot Vaiņodes novada sociālam dienestam veikt izskaidrošanu par pārmaksāto iedzīvotāju ienākumu 

nodokļa atgūšanas kārtību. 

10.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā izpildei. 

 

11. p. 

Par ……………… iesnieguma izskatīšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Pamats: ….. 

Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 1.panta 11.punktu, jēdziens pamatvajadzības 

sevī ietver — ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība, un, 17.punkts nosaka, sociālā 

palīdzība ir naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 

personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai. 35. panta Sociālās palīdzības 

pabalstu veidi 3 daļa nosaka, ja ir pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā 

ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļu pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, 

it tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ( personas ) pamatvajadzību 

apmierināšanai. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1. Segt …. p.k. …., uzturēšanās izmaksas Sociālajā atbalsta centrā “ Vaiņode”  EUR 102.61( viens simts 

divi euro, 61 cents) mēnesī no pašvaldības sociālā budžeta. 

11.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā. 

 

 

12.p.  

Par Vaiņodes novada publiskā gada pārskata 2013.gadam apstiprināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

Izstrādāts un iesniegts Vaiņodes novada pašvaldības 2013.gada  “PUBLISKAIS PĀRSKATS” projekts.  

 

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

publisko pārskatu. 

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

Pašvaldības gada publiskais pārskats ietver informāciju par: 

1) divos iepriekšējos gados izpildīto un kārtējam gadam pieņemto budžetu, tai skaitā par saistību un garantiju 

apjomiem; 

2) pašvaldības nekustamā īpašuma novērtējumu divos iepriekšējos gados; 

3) pašvaldības kapitāla vērtību un paredzētajām tā izmaiņām; 

4) iepriekšējos divos gados veiktajiem, kā arī kārtējā gadā plānotajiem pasākumiem teritorijas attīstības plāna 

īstenošanā, tai skaitā par: 

a) publiskajām investīcijām infrastruktūrā pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

b) privātajām investīcijām pašvaldības administratīvajā teritorijā, 

c) iedzīvotāju un juridisko personu līdzdalību pašvaldības teritorijas attīstības programmas un teritorijas 

plānojuma apspriešanā un pilnveidošanā; 
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5) zvērināta revidenta atzinumiem par pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī pašvaldības iepriekšējā gada 

saimniecisko pārskatu; 

6) domes lēmumu par iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu; 

7) Valsts kontroles revīzijas atzinumiem un domes veiktajiem pasākumiem atklāto trūkumu novēršanai; 

8) pašvaldības līdzdalību sadarbības projektos; 

9) veiktajiem pasākumiem pašvaldības vadības pilnveidošanai; 

10) pasākumiem, lai veicinātu iedzīvotāju informētību par pašvaldības darbību un viņu iespējām piedalīties 

lēmumu apspriešanā. 

Pašvaldības gada publiskajam pārskatam var pievienot arī citu informāciju. 

Saskaņā ar Ministru kabineta (turpmāk – MK) 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr. 413 „Noteikumi par gada 

publiskajiem pārskatiem” Pārskatā papildus Likuma 72.pantā norādītajai informācijai iekļaujamas šo MK 

noteikumu 3.punktā minētās prasības, bet 13.punktā noteikts, ka Pārskatā iekļaujamo informāciju sagatavo, 

pamatojoties uz mērāmiem, ticamiem (pārbaudītiem) un analizējamiem rādītājiem. Rādītājus iekļauj pārskata 

tekstā un izmanto, lai pamatotu apgalvojumus, kas raksturo padarītā darba apjomu, rezultātu, efektivitāti vai 

ietekmi. 

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

1. jāsagatavo līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.jūlijam; 

2. mēneša laikā pēc sagatavošanas jāpublicē savā mājas lapā internetā; 

3. jāiesniedz RAPLM publicēšanai mājas lapā www.raplm.gov.lv . 

Pārskatam jābūt sabiedrībai pieejamam katrā pašvaldībā. Vēlams konkrēti norādīt, kur, kādās dienās un laikā, 

kādā veidā Pārskata teksts ir pieejams.  

Pamatojoties uz iepriekšminēto un 19.06.2014. finanšu komitejas sēdes lēmumu 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

12.1. Apstiprināt Vaiņodes novada pašvaldības, Reģ. nr. 90000059071, Publiskā pārskata par 2013.gadu 

projektu. 

12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

12.3. Vaiņodes novada pašvaldības publisko pārskatu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijai publicēšanai mājas lapā. 

12.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 

Lielā ielā 4, Liepājā. 

 

 

 

13.p 

Par papildus finansējumu papildus darbiem projektā “ Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu 

emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas ēkā" 

/ziņo V. Jansons/ 

 

Pamats: Vaiņodes internātpamatskolas direktora Reiņa Ulberta 18.06.2014. iesniegums Nr. 1-12.1/51 

saņemts Vaiņodes novada domē 18.06.2014. iereģistrēts ar Nr.3 -6/611 ar lūgumu pašvaldības budžetā atvēlēt 

papildus darbu izmaksu segšanai EUR 11861.25 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro, 25 

centi) tai skaitā PVN. 

 Projekta realizācijas laikā būvniecības procesā iesaistītās personas konstatēja, ka tehniskā projekta 

izstrādātājs (SIA “WS”) būvapjomos nav iekļāvis atsevišķas darbu pozīcijas, bez kuru veikšanas varētu tikt 

apdraudēta ēkas energoaudita plānotā siltumenerģijas ietaupījuma sasniegšana. Tā piemēram, būvapjomos 

trūkst fasādes siltināšanas 65m
2 

apmērā, bēniņu telpas maģistrālo guļvadu siltināšanas 80m garumā, 

vēdināšanas restu uzstādīšanas, 40m
3 

siltumizolācijas ieklāšanas bēniņos. Tāpat arī nav paredzēts risināt 

ieejas mezglu tehniskā stāvokļa uzlabošanu. 

 

Atklāti balsojot:   

http://www.raplm.gov.lv/
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PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

13.1. Piešķirt Vaiņodes internātpamatskolai papildus finansējumu projekta "Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas skolas ēkā" realizācijai par 

summu EUR 11861.25 (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdesmit viens euro, 25 centi) no pamata budžeta. 

13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams pašvaldības grāmatvedībā un Vaiņodes internātpamatskolā. 

 

14.p. 

Par domes lēmumu atcelšanu sakarā ar Nī “ Miermīļi” atsavināšanu 

/ziņo: V. Jansons/ 

 

27.02.2014. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmumā, Protokols Nr.6, 4.p. “Par NĪ “Miermīļi” 

atsavināšanu”, nolēma piekrist atsavināt .... p.k. ....., Vaiņodes novada pašvaldībai piederošu nekustamo 

īpašumu „ Miermīļi“, ar kadastra nummuru 6492 004 0172,ar kopējo platību 17.02 ha, kas atrodas „ 

Miermīļi“, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., par EUR 28 648,00 (Divdesmit astoņi tūkstoši seši simti 

četrdesmit astoņi euro, 00 centi), naudu ieskaitot pašvaldības kontā vai samaksājot pašvaldības kasē līdz 

31.03.2014. 

2014.gada 01.aprīlī, ……, kuram uz minēto zemesgabalu ir izbeigtas patstāvīgās zemes lietošanas tiesības un 

noslēgts lauku apvidus zemes līgums, pārstāvis uz Pilnvaras pamata …, Vaiņodes novada domē iesniedza 

iesniegumu ar lūgumu pagarināt nekustamā īpašuma izpirkšanas termiņu, veselības stāvokļa dēļ. 

Vaiņodes novada pašvaldība bija pretim nākoša un sastādīja nekustamā īpašuma “Miermīļi” pirkuma līguma 

uz nomaksu projektu, kurš tika apstiprināts domes sēdē. 24.04.2014. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, 

Protokols Nr.10, 18.p. “Par nekustamā īpašuma “Miermīļi” pirkuma līguma projekta apstiprināšanu” nolēma 

slēgt pirkuma līgumu par NĪ “ Miermīļi” ar kadastra apzīmējumu  (6492 004 0172) ar kopējo platību 17,02 

(septiņpadsmit komats nulle divi) ha, kas atrodas „Miermīļi”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.  

Pirkuma summu 28 648,00 EUR (divdesmit astoņi tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro, nulle centi), 

Pircējs samaksā sekojošā kārtībā: 

1. avansa maksājumu 2864,80 EUR (divi tūkstoši astoņi simti sešdesmit četri euro astoņdesmit 

centi) apmērā, kas ir 10% no pirkuma summas, Pircējs iemaksā Pārdēvējam līdz Līguma 

slēgšanas dienai vai Līguma slēgšanas dienā;  

2. atlikušo nesamaksāto pirkuma summu 25 783,20 EUR (divdesmit pieci tūkstoši septiņi simti 

astoņdesmit trīs euro divdesmit centi) Pircējs nomaksā piecu gadu laikā, nosakot likumā 

noteiktos sešus procentus gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. 

 

Nekustamā īpašuma pirkuma Līgums tā arī netika parakstīts 

Pamatojoties uz iepriekš minēto ir skaidri noprotams, ka īpašumu nevēlas iegādāties, tātad 27.02.2014. 

Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmuma, Protokols Nr.6, 4.p. “Par NĪ “Miermīļi” atsavināšanu” un 

24.04.2014. Vaiņodes novada domes sēdes lēmuma, Protokols Nr.10, 18.p. “Par nekustamā īpašuma 

“Miermīļi” pirkuma līguma projekta apstiprināšanu” ir atceļams no tā spēkā stāšanās brīža. 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

14.1. Atcelt 27.02.2014. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdes lēmumu, Protokols Nr.6, 4.p. “Par NĪ 

“Miermīļi” atsavināšanu”, ar tā spēkā stāšanās brīdi. 

14.2. Atcelt 24.04.2014. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.10, 18.p. “Par nekustamā 

īpašuma “Miermīļi” pirkuma līguma projekta apstiprināšanu”, ar tā spēkā stāšanās brīdi. 

14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams ……pilnvarotai personai …… pašvaldības grāmatvedībā pavadzīmes 
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anulēšanai un domes juristam izpildei. 
 

15.p 

Par cirsmas izstrādi 

/ziņo V.Jansons / 

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.  

14. panta otrā daļas 3.punktu racionāli un lietderīgi apsaimniekot pašvaldības kustamo un nekustamo mantu; 

21.panta pirmās daļas 27.punktu, Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, 

turklāt tikai dome var: pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos. 

 

Atklāti balsojot:   

PAR – 8 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Grosberga, Sandra Ķempe, Aiga Jaunzeme, Teodors 

Roze, Aigars Dīks, Vitauts Pragulbickis); PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

15.1. Veikt pašvaldībai piederošā īpašumā „Krūklīši”, inventarizācijas Nr. 812891316, kad.nr. 6492 002 

0064, kailcirti, kvartāls Nr.3, nogabals Nr.3, 0.8 ha platībā; 

15.2. Lēmums iesniedzams Dienvidkurzemes virsmežniecības Grobiņas birojā.  

15.3. Pilnvarot Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektoru Egilu Juzupu, p.k. ……., pasūtīt, saņemt un 

iesniegt nepieciešamos dokumentus, veikt maksājumus, visur, kur nepieciešams parakstīties un nokārtot 

visas formalitātes, kas saistītas ar pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma „Krūklīši” cirsmas 

apliecinājuma saņemšanu.  

 

Sēdi slēdz plkst. 16
50 

 

Sēdes vadītājs:                     /paraksts/                                         V. Jansons 

Sēdes protokolētājs:        /paraksts/            I. Pūlīte 

 

Protokols parakstīts 2014.gada 26.jūnijā 


