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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 

 
DOMES SĒDE  

Nr. 12 
Vaiņodes novada Vaiņodē 

 
2015.gada 23. jūlijā 
 

Sēde sasaukta: plkst. 1500 

Sēdi atklāj: plkst. 1500 

Sēdi vada – domes priekšsēdētājs Visvaldis Jansons  

Protokolē – izpilddirektora vietniece Evita Vanaga 

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

Nepiedalās: Aiga Jaunzeme (slimības dēļ), Zigmunds Mickus 

Uzaicināts piedalīties un piedalās: izpilddirektors Egils Juzups 
 

Darba kārtībā:  
 

1. Par adrešu datu sakārtošanu Vaiņodes novadā 
1.1. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem, dzīvojamā mājā Ceriņu ielā 1, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 

Vaiņodes nov. 
1.2. Par adreses precizēšanu Celtnieku iela …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 

    2. Par zemesgabala Raiņa iela …, kad. apz. …., platības precizēšanu 
   3. Par zemes nomas līgumu slēgšanu 
        3.1….. iesniegums 
         3.2. ….. iesniegums 
   3.3. …… iesniegums 
    4. Par zemes nomas līguma pagarināšanu 
    4.1. ….. iesniegums 
    4.2. …… iesniegums 
    4.3. …… iesniegums 
    4.4. …… iesniegums 
    4.5. …… iesniegums 
    4.6. ….. iesniegums 
    4.7. …….. iesniegums 
    4.8. …….. iesniegums 
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    4.9. ……. iesniegums 
5. Par atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
6. Par vienreizēju sociālo pabalstu 
     6.1…… iesniegums 
     6.2. ….. iesniegums 
     6.3. …..  iesniegums 
7. Par īres līguma laušanu 
8. Par dzīvesvietas deklarēšanu 
9. Par automašīnas “ OPEL VIVARO”  izsoli 
10. Par NĪ Uzvaras iela 4, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu 
11. Par konkursa uz vakanto PII Zīlīte vadītāja amatu rezultātu apstiprināšanu. 
12. Par Vaiņodes novada domes 10.04.2015. ārkārtas sēdes lēmuma, protokols Nr. 7, 3.p.” Par dzīvokļa 
piešķiršanu” atcelšanu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
Pievienot pie domes sēdes darba kārtība papildjautājumus: 
 
13.p. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar SIA “ K Stils” 
14.p. Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu 
15.p. Par Embūtes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces  …..  iesnieguma izskatīšanu 
 
 

1.p. 
Par adrešu datu sakārtošanu Vaiņodes novadā 

/ziņo: O. Jurjevs / 
 
 

1.1. Par adrešu piešķiršanu dzīvokļiem, dzīvojamā mājā Ceriņu ielā 1, Vaiņodē, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. 
Pamats: Nepieciešams precizēt adresi un piešķirt adreses dzīvokļiem daudzdzīvokļu mājās Ceriņu 
iela 1, ar kadastra apzīmējumu 6492 006 4218 003, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. Saglabāt 
adresi Ceriņu iela 1, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. un piešķirt adreses sekojošiem dzīvokļiem.  

 Ceriņu iela 1-1,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 001, 
 Ceriņu iela 1-2,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 002 
 Ceriņu iela 1-3,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 003 
 Ceriņu iela 1-4,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 004 
 Ceriņu iela 1-5,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 005 
Ceriņu iela 1-6,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 006 
Ceriņu iela 1-7,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 007 
Ceriņu iela 1-8,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 008 
Ceriņu iela 1-9,  kadastra apz. 6492 006 4218 003 009 
Ceriņu iela 1-10, kadastra apz. 6492 006 4218 003 010 
Ceriņu iela 1-11, kadastra apz. 6492 006 4218 003 011 
Ceriņu iela 1-12, kadastra apz. 6492 006 4218 003 012 

Konstatēts:  Uz zemesgabala ar kadastra apz. 6492 006 4218, Ceriņu iela 1 ir divstāvu māja, kurā ir 12 
dzīvokļi. Dzīvojamā māja šobrīd ir daļēji apdzīvota.    
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Pamatojoties uz 2009.gada 3.novembra MK noteikumu Nr.1269 "Adresācijas sistēmas noteikumi",2.9 , 2.10., 
24., 28. punktu un 15.07.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.1.1. Saglabāt dzīvojamai mājai ar kadastra apzīmējumu 6492 006 4218 003, adresi: Ceriņu iela 1, 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
1.1.2.Piešķirt adreses telpu grupām: 
1.1.2.1. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 001, Ceriņu iela 1-1, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV-3435 
1.1.2.2. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 002, Ceriņu iela 1-2, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.3. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 003, Ceriņu iela 1-3, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.4. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 004, Ceriņu iela 1-4, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.5. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 005, Ceriņu iela 1-5, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
 1.1.2.6. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 006, Ceriņu iela 1-6, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.7. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 007, Ceriņu iela 1-7, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.8. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 008, Ceriņu iela 1-8, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.9. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 009, Ceriņu iela 1-9, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.10. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 010, Ceriņu iela 1-10, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.11. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 011, Ceriņu iela 1-11, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.2.12. ar telpu grupas apz. 6492 006 4218 003 012, Ceriņu iela 1-12, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov. , LV-3435 
1.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai un zemes 
lietu speciālistam G. Taujēnai izpildei. 
1.1.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona 
tiesā, Lielā ielā 4, Liepājā.  

 
1.2. Par adreses precizēšanu Celtnieku iela 2, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Pamats: ……, p.k. …., dzīvojošas Celtnieku ielā .. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 10.06.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/544, ar lūgumu mainīt dzīvojamai 
mājai Celtnieku iela …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. ar kad. apz. ….., uz adresi Celtnieku iela …., 
Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Konstatēts: NĪ Celtnieku iela…, kad. Nr. …., sastāv no zemes gabala ar kad. apz. …., 0.1378 ha platībā, uz 
kura atrodas vienstāva dzīvojamā māja. Īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā un pieder ... Zemesgabalam šobrīd 
ir adrese Celtnieku iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., bet dzīvojamai mājai adrese ir Celtnieku 
iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. …. 
 
Pamatojoties uz 03.11.2009 MK noteikumiem Nr. 1269 “Adresācijas sistēmas noteikumi” 2.9., 9.1.,29. 
punktiem un 15.07.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēdes lēmumu, 
 
Atklāti balsojot:   
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PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

1.2.1. Saglabāt adresi zemes gabalam ar kad. apz. … adresi Celtnieku iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., 
Vaiņodes nov., LV- 3435, 
1.2.2. Mainīt adresi dzīvojamai mājai ar kad. apz. … Celtnieku iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes 
nov., LV- 3435, uz adresi: Celtnieku iela …, Vaiņodes, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV3435. 
1.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Valsts zemes dienesta Kurzemes reģionālai nodaļai un zemes lietu 
speciālistam G. Taujēnai izpildei. 
1.2.4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, 
Lielā ielā 4, Liepājā.  
 

2.p. 
Par zemesgabala Raiņa iela …, kad. apz. …. platības precizēšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 

 
Pamats: …., p.k….., dzīvojošas…., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 07.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/678, ar lūgumu pieņemt lēmumu par platības 
precizēšanu zemes vienībai ar kad. apz. …., Raiņa iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un 
noteikt to 0.2152 ha .  
 
Konstatēts: Nekustamais īpašums ar kad. Nr…. sastāv no zemesgabala ar kad. apz. …, pēc Vaiņodes pagasta 
zemes komisijas 1996. gada 29. oktobra lēmuma Nr. 26, 0.3 ha platībā, uz kura atrodas dzīvojamā ēka ar kad. 
apz. … un saimniecības ēkas ar kad. apz. … Īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā, piekritīgs ….. Pēc 
zemesgabala uzmērīšanas zemesgabala platība ir 0.2152 ha. Pielikumā pievienots zemesgabala robežplāna 
kopija un situācijas plāns. 
 
MK 2011 gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019, “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi”, 188. 
Pieļaujamā platību atšķirība nedrīkst pārsniegt, 188.2. ciemā, lauku apvidū, 188.2.1. atšķirību, kas noteikta, 
izmantojot formulu ± 0,1 √¯P (P – zemes vienības vai vienības daļas platība (ha), ja platība ir vienāda ar 1,0 
ha vai mazāka. 
Pamatojoties uz iepriekšminēto un 15.07.2015. Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas lēmumu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
2.1. Precizēt kadastra datos  NĪ Raiņa iela … Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. Nr…. platību 
no 0.3 ha uz 0.2152 ha. 
2.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
2.3.  Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā, Lielā 
ielā 4, Liepājā.  
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3.p. 
Par zemes nomas līgumu slēgšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 
 

3.1. …… iesniegums     
Pamats: …. p.k. …., dzīvojoša “Auguste …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes 
novada pašvaldībā 08.06.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/529, ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par 
zemesgabalu ar nosaukumu “Jaunārijas”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. apz. 6492 001 0039, 0.36 ha 
platībā. 
Konstatēts: Zemesgabals ar nosaukumu “Jaunārijas” atrodas Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar kad. 
apzīmējumu, kad. apz. 6492 001 0039, kopējā platībā: 0.36 ha, piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, nav 
ierakstīts zemesgrāmatā. Zemes lietošanas mērķis: zeme uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība – NĪLM: 0101. Šobrīd konkrētais zemesgabals nav nevienam iznomāts… 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr. 735 MK 
noteikumiem “Par publiskas personas zemes nomu”, 16.p. 
 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
3.1.1. Izsludināt pieteikšanos uz zemesgabala “Jaunārijas”, kad. apz. 6492 001 0039, kopējā platība ir 0.36 ha 
nomas tiesību izsoli. 
3.1.2. Par pieteikšanās termiņu noteikt 12.08.2015. 
3.1.3. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice. 
3.1.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
3.2. …… iesniegums 
Pamats: ….. p.k. ….., dzīvojošas …., …. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 08.06.2015 
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/530, ar lūgumu iznomāt zemi ar kad. apz. …., 0.06 ha 
platībā mazdārziņa iekopšanai, kurš iepriekš bija iznomāts …. 
Konstatēts: Zemesgabals ar kad. apz. …., ar nosaukumu “Centra mazdārziņi”, 2.43 ha platībā, atrodas 
Vaiņodes pag., uz šī zemesgabala atrodas arī citām personām iznomāti zemesgabali mazdārziņu iekopšanai. 
Konkrēto zemesgabalu 0.06 ha platībā šobrīd neizmanto neviens, iepriekš iznomāja …. Zemesgabals piekritīgs 
pašvaldībai, nav ierakstīts zemesgrāmatā, zemes lietošanas mērķis lauksaimniecībā izmantojama zeme. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr. 735 MK 
noteikumiem “Par publiskas personas zemes nomu”, 16.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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3.2.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar …. p.k. … par zemesgabalu ar kad. apz. …., ar nosaukumu “Centra 
mazdārziņi”, 0.06 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 
3.2.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 1.42 EUR gadā. 
3.2.3. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.07.2020. 
3.2.4. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice. 
3.2.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
3.3. ….iesniegums 
Pamats: …., p.k. …., dzīvojoša …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 09.07.2015. 
Vaiņodes novada pašvaldībā, iereģistrēts ar Nr. 3-6/699, ar lūgumu iznomāt zemi ar kad. apz. …., 0.07 ha 
platībā mazdārziņa iekopšanai, kurš iepriekš bija iznomāts ….. 
Konstatēts: zemesgabals “Pie Brīvības”, kad. apz. …., 0.36 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. Ir ierakstīts 
zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā izmantojama 
zeme, NĪLM: 0101. Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 2007.gada 30.oktobra MK noteikumiem Nr. 735 “Par publiskas 
personas zemes nomu”, 16.p. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

3.3.1. Slēgt zemes nomas līgumu ar … p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. …., ar nosaukumu “Pie Brīvības 
ielas”, 0.07 ha platībā, mazdārziņa ierīkošanai. 
3.3.2. Noteikt zemes nomas maksu 1,5 % no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 1.42 EUR gadā. 
3.3.3. Zemes nomas līgums spēkā līdz 31.07.2020. 
3.3.4. Protokola izrakstam pievienojama klāt zemesgabala skice. 
3.3.5. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
 

4.p.  
Par zemes nomas līguma pagarināšanu 

/ziņo: O. Jurjevs / 
 

4.1…..iesniegums 
Pamats: …, p.k. …., dzīvojošas Kalna ielā…, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada domē 26.06.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/633, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 
V112, par zemesgabalu ar nosaukumu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā. 
Konstatēts: Zemes nomas līgums V112, par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā ar 
nosaukumu “Ābelītes” noslēgts 16.07.2010 ar …Nomniekam nav parādsaistību pret Vaiņodes novada 
pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, 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 – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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4.1.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V112, noslēgtu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.06 ha platībā līdz 31.07.2020. 
4.1.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.1.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
4.2. …. iesniegums 
Pamats: … p.k. …, dzīvojošas Celtnieku ielā …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 01.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/656, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 
V122, par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.05 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. Ir 
ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, 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 – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.2.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V122, noslēgtu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.05 ha platībā līdz 31.07.2020. 
4.2.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.2.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
4.3. …. iesniegums 
Pamats: ….., p.k. …, dzīvojošas Celtnieku ielā …, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums 
saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 01.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/655 , ar lūgumu pagarināt zemes 
nomas līgumu V124, par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.06 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. Ir 
ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.3.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V124, noslēgtu ar …., p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.06 ha platībā līdz 31.07.2020. 
4.3.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.3.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
4.4. ….. iesniegums 
Pamats: …., p.k. …. dzīvojošas Kalna ielā …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
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Vaiņodes novada pašvaldībā 02.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/662 , ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 
V169 , par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0,06 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. Ir 
ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.4.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V169, noslēgtu ar …. p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 
0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.05 ha platībā līdz 31.07.2020. 
4.4.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.4.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
4.5…. iesniegums 
Pamats: …. p.k. … dzīvojošas Dīķu iela ….Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 02.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/663 , ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 
V178, par zemesgabalu Dīķu iela 17, kad. apz. 6492 006 0219, 0.03 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals Dīķu iela 17, kad. apz. 6492 006 0219, 0.03 ha platībā, ēkas uzturēšanai. Ir ierakstīts 
zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, NĪLM: 0601 
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.5.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V178, noslēgtu ar …. p.k. ….. par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0219, ar nosaukumu Dīķu iela 17, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.03 ha platībā līdz 31.07.2020. 
4.5.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.5.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
4.6. …. iesniegums 
Pamats: …., p.k. …., dzīvojoša Kalna ielā …., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 03.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-668, ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 
V107, par zemesgabalu “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 0.046 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16,02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. Ir 
ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101 
Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
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Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.6.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V107, noslēgtu ar …. p.k. ….. par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.046 ha platībā līdz 31.07.2020. 
4.6.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.6.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
4.7. …. iesniegums 
Pamats: …. p.k. …, dzīvojoša Sporta ielā … Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 07.07.2015, iereģistrēts ar Nr. 3-6/681 , ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu 
V152, par zemesgabalu “Raiņa iela 18B”, kad. apz. 6492 006 0822, 0,05 ha platībā uz pieciem gadiem. 
Konstatēts: zemesgabals ar kad. apz. 6492 006 0822, ar nosaukumu Raiņa iela 18B, 0,8 ha platībā, iznomāts 
mazdārziņu  ierīkošanai. Piekritīgs Vaiņodes novada pašvaldībai, nav ierakstīts zemesgrāmatā. Zemes 
lietošanas mērķis: individuālo dzīvojamo māju apbūvei paredzēta zemes vienība, NĪLM kods: 0601. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.7.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V152, noslēgtu ar …. p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 
006 0822, ar nosaukumu Raiņa iela 18B, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.05 ha platībā līdz 
31.07.2020. 
4.7.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.7.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
 
 
4.8. …. iesniegums 
Pamats: …., p.k. …, dzīvojoša Tirgoņu ielā …. Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu Nr. V280, par zemesgabalu “Ābelītes, kad. apz. 6492 006 0659, 0.13 ha platībā, Vaiņodes 
pag., Vaiņodes nov., uz pieciem gadiem.   
Konstatēts: zemesgabals “Ābelītes”, kad. apz. 6492 006 0659, 16.02 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. Ir 
ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

Grosberga, Aigars Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 
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Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

4.8.1. Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V280, noslēgtu ar …. p.k. …. par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 
0659, ar nosaukumu “Ābelītes”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.13 ha platībā līdz 31.07.2020. 
4.8.2. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.8.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 
 
4.9. …. iesniegums 
Pamats: …. p.k. ….dzīvojoša Akmeņu ielā ….Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar lūgumu pagarināt 
zemes nomas līgumu Nr. V84, par zemesgabalu “Pie Brīvības ielas”, kad. apz. 6492 006 0633, 0.02 ha platībā, 
Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., uz pieciem gadiem un no 0,07 ha platības atteikties.   
Konstatēts: zemesgabals “Pie Brīvības”, kad. apz. 6492 006 0633, 0.36 ha platībā, iznomāts mazdārziņiem. 
Ir ierakstīts zemesgrāmatā, pieder Vaiņodes novada pašvaldībai, zemes lietošanas mērķis: lauksaimniecībā 
izmantojama zeme, NĪLM: 0101. Konkrētai personai nav parādsaistību pret Vaiņodes novada pašvaldību. 
 
Pamatojoties uz Likuma “Par pašvaldībām” 14. panta, pirmās daļas 3. punktu, kurā noteikts, lai izpildītu savas 
funkcijas, pašvaldībām likuma noteiktajā kārtībā ir pienākums: racionāli un lietderīgi apsaimniekot 
pašvaldības kustamo un nekustamo mantu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
4.9.1. Grozīt zemes nomas līguma noslēgtu ar … p.k. … Nr. V84, 1.1. punktu, aizstājot platību “0,09 ha” uz 
“0,02 ha”,  
4.9.2.Pagarināt zemes nomas līgumu Nr. V84, noslēgtu ar … p.k. …., par zemesgabalu ar kad. apz. 6492 006 
0633, ar nosaukumu “Pie Brīvības ielas”, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes pag., 0.02 ha platībā līdz 
31.07.2020. 
4.9.3. Pārējie līguma nosacījumi nemainās. 
4.9.4. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības zemeslietu speciālistei izpildei. 

 
 
 
 

5.p. 
Par zemesgabala Mazā iela 6, Vaiņode, Vaiņodes nov., atsavināšanas procedūras uzsākšanu 

/ziņo:  O. Jurjevs / 
 

Jautājums nav sagatavots un  izskatīšana tiek atcelta. 
 
 

6.p. 
Par vienreizēju sociālo pabalstu 

/ziņo : V. Jansons/ 
 
6.1.…….. 

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. 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada 
saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas 
situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 
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zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams 
minimālo izdevumu segšanai.  
 
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
6.1.1. Piešķirt …..  p.k. …..,  vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operācijas un  ārstēšanās izmaksām 
t.i. EUR 411.60 ( četri simti vienpadsmit euro, 60 centi ) apmērā, no sociālā budžeta. 
 
6.1.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
 
6.2.………… 

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. 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada 
saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas 
situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams 
minimālo izdevumu segšanai.  
 
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
6.2.1. Piešķirt …….  vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operāciju izmaksām t.i.  EUR 668.25( seši 
simti sešdesmit astoņi euro 25 centi ) apmērā, no sociālā budžeta ieskaitot A/S Swedbank kontā …… 

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

 

6.3. …… iesniegums 
 
…….. 
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. 2010.gada 25.februāra Vaiņodes novada 
saistošie noteikumi Nr.12 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Vaiņodes novadā” 16.punkts, pabalstu  ārkārtas 
situācijā  neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto 
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams 
minimālo izdevumu segšanai.  
 
33. punkts, atsevišķos gadījumos, izvērtējot situāciju individuāli un budžeta finansiālās iespējas, sociālo , 
izglītības  un kultūras jautājumu komiteja var ierosināt priekšlikumu par pieprasītā pabalsta lielumu. 
 
6.3.1. Piešķirt …….. vienreizēju sociālo pabalstu  30% apmērā no operācijas izmaksām t.i. EUR 
90.71( deviņdesmit euro 71 centi ) apmērā, no sociālā budžeta. 
 
6.3.2.  Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada Sociālā dienestā un pašvaldības grāmatvedībā izpildei. 
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7.p. 
Par īres līguma laušanu 

/ziņo V. Jansons/ 
 

Pamats: …..  p.k. ….. dzīvojošas  ……. Embūtes pag., Vaiņodes nov., iesniegums saņemts Vaiņodes novada 
domē 06.07.2015., iereģistrēts ar Nr. 3-6/673, ar lūgumu izbeigt īres tiesības uz dzīvokli ……. Embūtes pag., 
Vaiņodes nov. Parāda summa EUR 1092,40 

Persona apņemas segt parādu ik mēnesi maksājot EUR 50.00 

Likuma par pašvaldībām 12. pants nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju 
interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, 
ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav 
aizliegta ar likumu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
7.1. Lauzt īres līgumu noslēgtu ar  ……  p.k. ….. par dzīvokli  ……. Embūtes  pag., Vaiņodes nov. ar 
31.07.2015. 
 
7.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada komunālajā nodaļā un lietvedībā. 
 

8.p. 
Par dzīvesvietas deklarēšanu 

/ziņo: V. Jansons / 
 

Pamats: ….  p.k. ….,  dzīvojoša ….. iesniegums, saņemts Vaiņodes novada domē 14.07.2015. iereģistrēts ar 
Nr. 3-6/711 ar lūgumu atļaut deklarēt dzīvesvietu  …… Vaiņodē, Vaiņodes novadā  …. 
 
Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 3.pants nosaka (1) Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar 
nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies ar tieši vai klusējot izteiktu 
nodomu tur dzīvot, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kuru šī persona atzīst par vietu, kur tā sasniedzama 
tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. (2) Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā 
nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis nekustamais īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai 
šā īpašuma lietošanas tiesības tā ieguvusi uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska 
pamata. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

8.1. Atļaut ….. p.k……. deklarēt dzīvesvietu adresē Raiņa iela …… Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
8.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības lietvedībā un komunālā nodaļā. 
 
 
 
 

9.p. 
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Par automašīnas “ OPEL VIVARO”  izsoli 

/ziņo: V. Jansons/ 
 
Ar 2015.gada 18.jūnija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.10, 11.p. “Par pašvaldības 
kustamā īpašuma OPEL VIVARO izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu” tika nolemts izsludināt Vaiņodes 
novada pašvaldībai piederošas kustamas mantas OPEL VIVARO, ar reģ. Nr. HD 4345, atklātu mutisku izsoli 
ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena EUR 4156.00 (četri tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro 00 centi). 
Izsoles solis EUR 20.00. Izsoles nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas. Dalības maksa EUR 20.00. 
Pieteikšanās termiņš uz izsoli līdz 2015.gada 15.jūlija plkst. 1000. Izsoles vieta un laiks: 2015.gada 15.jūlijā 
plkst.1100, Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā, Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.. 
 
Līdz augstāk minētajam termiņa nav iesniegts neviens pieteikums  dalībai izsolē. 
 
Ar 13.07.2015. RĪKOJUMU Nr.07-02-s norīkotā komisija sekojošā sastāvā: E. Vanaga, 
 O. Jēkabsons, I. Silnieks nolēma atzīt izsoli par nenotikušu un iesniegt izsoles protokolu domes sēdē 
apstiprināšanai. 
 
Pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta 2. daļu un likuma par pašvaldībām 
12. pantu kas  nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi 
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

9.1. Atzīt kustamā īpašuma OPEL VIVARO izsoli par nenotikušu. 
9.2. Pārtraukt automašīnas OPEL VIVARO izsoles procesu. 
 

 
10.p. 

Par NĪ Uzvaras iela 4, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes pag., izsoles rezultātu apstiprināšanu 

/ziņo: E. Vanaga/ 

  
2015.gada 23.aprīļa Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr. 8, 8.p. “Par NĪ izvērtēšanu 
pašvaldību funkciju pildīšanai” tika nolemts, ka Vaiņodes novada pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums 
“Uzvaras iela 4” ar kadastra numuru 6454 004 0304, kas sastāv no zemes gabala 0.1 ha platībā, uz kura atrodas 
viendzīvokļa dzīvojamā māja 113.5 m2 platībā, palīgceltnes garāža 33.9 m2 un saimniecības ēka 48.0 m2, kas 
atrodas Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., nav nepieciešams pašvaldību funkciju pildīšanai un pārdodams 
izsolē.  
Ar 2015.gada 21.maija  Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, Protokols Nr.9, 9.p. “Par Vaiņodes novada 
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Uzvaras iela 4, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kadastra 
numurs 6454 004 0304, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, tika apstiprināti izsoles noteikumi, kuros noteikts: 
Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles sākumcena, nosacītā cena EUR 4059.45, izsoles 
solis 1% no izsoles sākumcenas, t.i. EUR 40.59. Nodrošinājuma nauda 10% apmērā no izsoles sākumcenas, 
t.i. EUR 405.95. Dalībnieku reģistrācija līdz 2015.gada 30.jūnija plkst. 1500.  Izsole 01.07.2015. 
 
Līdz noteiktajam pieteikšanās termiņam tika iesniegts viens pieteikums. 
 
Ar 30.06.2015. RĪKOJUMU Nr.06-06-s norīkotā Izsoles komisija nolēma apstiprināt par izsoles uzvarētāju 
dalībnieku Oļegu Jurjevu…….. adrese ….. Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., nekustamā īpašuma “Uzvaras 
iela 4”, kad.Nr.6454 004 0304, iegādei par nosolīto summu EUR 4100.04 (četri tūkstoši viens simts euro 04 
centi) un izsoles komisijas protokolu iesniegt Vaiņodes novada domei apstiprināšanai. 
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Pamatojoties uz publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34. panta 2. daļu un likuma par pašvaldībām 
12. pantu, kas nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi 
realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts 
pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu. 
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 6 (Visvaldis Jansons, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra Grosberga, Aigars 

Dīks,) ; PRET – nav; ATTURAS – nav, 

Balsojumā nepiedalās Oļegs Jurjevs - Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā 11.pants, 
 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

10.1. Apstiprināt par izsoles uzvarētāju dalībnieku Oļegu Jurjevu……, adrese ….. Vībiņi, Embūtes pag., 
Vaiņodes nov., nekustamā īpašuma “Uzvaras iela 4”, kad.Nr.6454 004 0304, iegādei par nosolīto summu 
EUR 4100.04 (četri tūkstoši viens simts euro 04 centi). 

10.2. .. 
10.3. Uzdot Vaiņodes novada pašvaldības juristam sastādīt pirkuma līgumu 

 
11.p. 

Par konkursa uz vakanto PII Zīlīte vadītāja amatu rezultātu apstiprināšanu 

/ziņo: E. Vanaga / 
 
Ar 18.06.2015. Vaiņodes novada domes lēmumu, Protokols Nr.10, 10.p. “Par Vaiņodes pirmsskolas izglītības 
iestādes “Zīlīte” vadītāja amata pretendenta atlases nolikuma projektu” nolemj izsludināt pieteikšanos 
konkursam  uz vakanto Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” vadītāja amatu un  izveidota 
pretendentu izvērtēšanas komisija sekojošā sastāvā: Komisijas priekšsēdētājs: Aiga Jaunzeme; Komisijas 
locekļi: Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, Reinis Ulberts, Visvaldis Jansons 
2015.gada 16.jūlijā notika pretendentu izvērtēšana, kā rezultātā komisija secina: 
 
……. 
 
Pamatojoties uz 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu 
vadītāju amatu pretendentu atlasei” un iepriekš minēto komisija ar 4 (četrām) balsīm PAR (Aiga Jaunzeme, 
Sandra Grosberga, Zigmunds Mickus, Visvaldis Jansons) nolēma, atzīt Irinu Jonušu par konkursa uzvarētāju 
uz Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu. 
 
Pamatojoties uz iepriekš minēto,  
 
Atklāti balsojot:   

 

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis, Sandra 

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

 

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 

11.1.  Apstiprināt  konkursa uz Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītāja amatu rezultātus. 

11.2. Nosūtīt  uz Izglītības un Zinātnes ministrijai saskaņošanai Irinas Jonušas kandidatūru pirmsskolas 

izglītības iestādes “ Zīlīte” vadītājas amatam. 
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12.p. 

Par Vaiņodes novada domes 10.04.2015. ārkārtas sēdes lēmuma, protokols, Nr. 7, 3.p.” Par dzīvokļa 
piešķiršanu” atcelšanu 

/ ziņo: V. Jansons/   
 

Pamats: 10.04.2015. Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē protokols Nr. 7., 3.p. “ Par dzīvokļa piešķiršanu “  
…., tika piešķirts dzīvoklis adresē Sanatorija Vaiņode 8 dzīv. 17., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. 
Līdz šim brīdim persona nav noslēgusi īres līgumu, kā arī nav deklarēta dzīvesvieta minētajā adresē. 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu, kas nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 
darbība nav aizliegta ar likumu. 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

12.1.  Atcelt Vaiņodes novada domes 10.04.2015. ārkārtas sēdes lēmumu,  protokols Nr. 7., 3.p. “Par 
dzīvokļa piešķiršanu” ar tā spēkā stāšanās brīdi. 
12.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes pašvaldības komunālajā nodaļā un pašvaldības lietvedībā 

 
 
 

13.p. 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma izbeigšanu ar SIA “ K Stils” 

/ ziņo: V. Jansons/ 
 

Pamats: SIA “K Stils”, Reģ. Nr. 42103060735 kuru pārstāv tā valdes priekšsēdētājs Kaspars Kirpičenoks, 
iesniegums, saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 22.07.2015., iereģistrēts ar Nr.3-6/768, ar lūgumu lauzt 
neapdzīvojamo telpu nomas līgumu Nr.10, kas noslēgts 2012.gada 18.jūnijā, ar š.g. 01.augustu. Neapmaksātos, 
Vaiņodes novada domes izrakstītos telpu nomas rēķinus, apņemas apmaksāt ne vēlāk, kā līdz šī gada 
31.decembrim. Par patērēto elektroenerģiju maksājums veikts 21.07.2015. 
 
Konstatēts:18.06.2012. noslēgts telpu nomas līgums Nr.10 ar SIA “K Stils”, Reģ. Nr. 42103060735. Telpas 
tiek nodotas lietošanā Nomniekam, lai tajās veiktu statūtos noteikto uzņēmējdarbību – mēbeļu ražotni. 
Neapmaksāti rēķini uz 23.07.2015. ir EUR 625. 50 (seši simti divdesmit pieci euro 50 centi) 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 12. pantu, kas nosaka, ka  pašvaldības attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, 
Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda 
darbība nav aizliegta ar likumu. 
 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

13.1. Lauzt ar 2015.gada 31. jūliju telpu nomas līgumu Nr. 10 noslēgtu 2012. gada  18. jūnijā ar SIA “K Stils”, 
Reģ. Nr. 42103060735. 
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13.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 
 
 
 

14.p. 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma slēgšanu 

/ ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: ….p.k. …., dzīv. Raiņa iela …., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. iesniegums saņemts 
Vaiņodes novada pašvaldībā 22.07.2015. iereģistrēts ar Nr. 3-6/769 ar lūgumu iznomāt galdniecības telpas 
173 m2 platībā Vienības ielā 6., Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar šī gada 1. augustu. 
 
Saskaņā ar 24.10.2013. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu, protokols Nr. 11.,9.p. “ Par Vaiņodes novada 
domes sniegto pakalpojumu izcenojumiem”, nedzīvojamo telpu noma saimnieciskai darbībai 0.28 + 0.06 = 
0.34 EUR/m2 

 

173m2= 48.44+ 10.17 = EUR 58.61 mēnesī. 
 
Pamatojoties uz likuma par pašvaldībām 21. panta 1. daļas 14 (a) punktu 
 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 

 
14.1. Slēgt nedzīvojamo telpu nomas līgumu  ar ….  p.k. …. par telpu 173 m2 platībā Vienības ielā 6., 
Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., ar šī gada 1. augustu. 
14.2. Līgums spēkā līdz 31.12.2015. 
14.3. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā. 

 
 

15.p. 
Par Embūtes evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieces  …  iesnieguma izskatīšanu 

/ ziņo: V. Jansons/ 

 
Pamats: Embūtes ev.-lut. draudzes priekšnieces …. iesniegums saņemts Vaiņodes novada pašvaldībā 
07.07.2015. iereģistrēts ar Nr. 3-6/677 ar lūgumu piešķirt Embūtes ev.-lut. draudzei finanšu līdzekļus EUR 
100.00 apmērā kapu svētku organizēšanai šā gada 25. jūlijā  Embūtes pagasta trīs kapsētās. 
 

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

 
Atklāti balsojot:   

PAR – 7 (Visvaldis Jansons, Oļegs Jurjevs, Sandra Ķempe, Teodors Roze, Vitauts Pragulbickis,  Sandra 

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

Vaiņodes novada dome NOLEMJ: 
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15.1. Piešķirt finansējumu Embūtes ev.-lut. draudzei EUR 80.00 apmērā no pamata budžeta kapusvētku 
rīkošanai  Embūtes pagasta kapsētās. 
 
15.2. Lēmuma izraksts iesniedzams Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedībā . 
 
 
 

Sēdi slēdz plkst.1545 

 

Sēdes vadītājs:   /personīgais paraksts/                                     V. Jansons 
 
Sēdes protokolētājs:      /personīgais paraksts/                                       E. Vanaga 
 
 
 
Protokols parakstīts 2015.gada 30. jūlijā 
 

 


